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LA GÉE je dále
Kompletní řada moderních indoorových napáječek - nejvšestrannějších 
na trhu.

Nové technologie zahrnující 3 různé patenty, které úplně změní vaši 
představu o napájení dobytka.

LA GÉE - PŘEDNÍ VÝROBCE POLYETYLENOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT...

Dodržování zootechnických principů zajistí úspěšný chov dobytka!

Doporučení k instalaci:
Dojnice spotřebuje velké množství vody (cca 75 litrů každý den při okolní 
teplotě 15 °C) a navíc pije velmi rychle (15-18 l/min.).
Společné napajedlo s minimálně 2 samostatnými napáječkami musí být 
k dispozici pro každých 20 krav.
Zásoba 70 l vody na krávu může nahradit nedostatečné proudění vody. 
Nicméně nadměrná rezerva může způsobit problémy při zajištění kvality 
vody.

Požadavky dojnic:
-  Spotřeba dojnice se liší v závislosti na několika faktorech:
•  V létě může dojnice spotřebovat až 140 litrů vody za den.
• V zimě může tato spotřeba klesnout až na 25 litrů.
Obecně spotřebuje dojnice průměrně mezi 60 a 95 litry za de, zatímco 
nedojící kráva má spotřebu 30 až 40 litrů.
-  Po dojení vypije kráva 40 % její denní potřeby vody. Napáječka by měla
být umístěna blízko východu z dojicí místnosti.

-  Produkce mléka vyžaduje vodu. Přibližně 3 litry vody musí dojnice vypít
k produkci 1 kg mléka; 3-7 litrů vody je nutné pro strávení 1 kg suché
hmoty.
Požadavky kojících krav:

-  Spotřeba kojící krávy se liší v závislosti na několika faktorech:
•  V létě může kráva a její tele spotřebovat až 80 litrů vody za den, tj. 65

litrů pro krávu a 15 litrů pro tele.
•  Během jara může spotřeba krávy a jejího telete klesnout až na 40 litrů.

Kvalita vody
-  Kvalita vody je velmi důležitá. Výrazně ovlivňuje kvalitu produkce, ať už
se jedná o mléko, stejně jako o maso.

-  Voda musí být studená; 1 litr vody o teplotě 8-10 °C může způsobit, že
zvíře spálí až 30 kalorií jen na ohřátí vody na tělesnou teplotu 38,5 °C.
To může vést dobytek k vyšší spotřebě krmiva.

PRODUKT + :
Použití nového řídicího ventilu La Gée je velmi 
jednoduché. Nový řídicí ventil je osazen ve všech 
našich miskových a polyetylenových napáječkách 
(kromě dvojitých napáječek Polydrink PF4 a Polyflex).

Novinka!

Snadná údržba: 
Pro účely čištění je možné filtr snadno vyjmout z přední části ventilu (před 
regulátorem průtoku) bez nutnosti odmontovat celou napáječku od zdi.

Jednoduché a rychlé nastavení:
Díky možném přístupu na konci ventilu je možné pomocí šroubováku 
upravit průtok v rozsahu 0-18 l/min bez nutnosti odmontovat jazyk. 

Zabezpečovací mechanismus: 
Regulátor průtoku vody a filtr řídicího ventilu jsou připevněny 
k mosaznému tělesu pomocí mosazné pojistné matice. Řídicí ventil 
zastává ještě jednu ochrannou funkci: v obdobích s menší spotřebou 
a s teplotami pod bodem mrazu zabraňuje vytlačení regulátoru 
z mosazného těla zamrzající vodou.

Použití:
Přívod vody umístěný v zadní části napáječky, s 1/2" vnějším závitem 
pro všechna standardní komerčně dostupná připojení: koleno, T-spojka 
nebo flexibilní hadice s nerezovým opletem. Tento systém umožňuje 
snadnou instalaci jednoduchého okruhu vody nebo smyčky s ochranou 
proti zamrznutí bez dodatečných nákladů na montáž. Zvolený konektor 
je přirozeně chráněn za miskou. Možnost kdykoli měnit jazyk: kolíkový 
ventil, horizontální nebo vertikální jazyk - v závislosti na typu zvířete, 
které se má napájet

K dispozici jsou standardní náhradní díly pro všechny modely vybavené 
tímto typem nového řídicího ventilu.

Nový patentovaný 

řídicí ventil La Gée  

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   3 24.04.2019   6:16:16

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Telata 5 to 10 0,45 m
Kozy 20 0,60 m
Ovce 20 0,50 m

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 07 47

P113 07 33

PF2 POLYSELF litinové
NAPÁJEČKY

LITINOVÁ NAPÁJEČKA 
PF1 POLYFIRST 

Registrované
modely PF1 POLYFIRST

jsou MISKOVÉ KOLÍKOVÉ NAPÁJEČKYs malou litinovou miskou, 
vhodné pro mladý skot, koně nebo ovce. Jsou vybaveny robustní 

montážní konzolí s 2 otvory ve spodní části pro snadnou instalaci. 

Napáječky jsou v nabídce i s pryskyřičným nátěrem.

1/2“ přípojka 
(samec) chráněná 
na zadní straně 
napáječky.

Vybavené novým ŘÍDICÍM VENTILEM.

Registrované 

modely

•  Průtok vody lze nastavit v rozmezí od 0 do 
15-18 l/min. v závislosti na tlaku vody.

•  Filtr můžete vyčistit, aniž byste museli 
odmontovat celé zařízení.

 22mm průsvitná flexibilní zátka pro čištění umístěná pod 
kolíkovým ventilem chráněná lemem, který zabrání jejímu 
odstranění zvířaty.

PŘÍKLAD NAPÁJEČKY POLYFIRST PF1 S KŘÍŽOVÝM 
ŠROUBENÍM POLYCROSS

PF1 s pryskyřičným nátěrem 
a kolíkovým ventilem

POZNÁMKA: Mírně skloněné dno misky udržuje malou zásobu vody
v zadní části a ta láká zvířata, která zde vodu cítí, a naučí se tak se 
zařízením zacházet.

Kruhové příruby mohou 
být nahrazeny  90mm 

polovičními přírubami 
P113 07 34

Průřez
PF1 POLYFIRST

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní díly: 
Viz str. 29.

Možnosti

Popis
Litina s pryskyřičným nátěrem 

Baleno jednotlivě - krabice

PF1 POLYFIRST s kolíkovým ventilem P113 01 41
Příslušenství a náhradní díly

Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05  
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů pro řídicí ventil P113 06 07  
Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 102 mm. P113 07 33  
Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34 
Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47  
Sada 10 těsnění pro ŘÍDICÍ VENTIL Ø 24, tl. 4 mm P113 83 38
Sada 10 zátek Ø 22 mm P113 95 39

Novinka!

N
ov
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ka

!
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 5-10 0,70-0,80 m
Telata 5-10 0,45 m
Dobytek na žír 10 0,70-0,80 m
Koně 10 1-1,20 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 07 53
P113 07 37

P113 07 47

P113 07 33

PF2 POLYSELF LITINOVÉ

NAPÁJEČKY
LITINOVÁ NAPÁJEČKA 

PF1 POLYFIRST 

Registrované
modely

PF2 POLYSELF 
jsou MISKOVÉ KOLÍKOVÉ A 
JAZYKOVÉ napáječky s velkou 
litinovou miskou, vhodné pro 
dospělý skot, koně... 

Jsou vybaveny robustní montážní 
konzolí s 2 otvory ve spodní části 
pro snadnou instalaci.
Tato napáječka je v nabídce 
ve 2 provedeních s různými 
povrchovými úpravami: S 
pryskyřičným nátěrem nebo 
smaltované, s několika možnými 
připojeními přívodu vody.

Vybavené novým ŘÍDICÍM VENTILEM.

•  Průtok vody lze nastavit v rozmezí od 0 do 15-18 l/
min. v závislosti na tlaku vody.

•  Filtr můžete vyčistit, aniž byste museli odmontovat 
celé zařízení.

• Ventil v napáječce můžete vyměnit za jakýkoliv jiný 
typ

PŘÍKLAD NAPÁJEČKY PF2 POLYSELF S OKRAJEM, KTERÝ ZAMEZUJE 
ROZLÉVÁNÍ VODY A S KŘÍŽOVÝM ŠROUBENÍM POLYCROSS

Vypouštěcí zátka
Ø 15/21 mm

PF2 s pryskyřičným nátěrem 
a horizontálním jazykem

PF2 s pryskyřičným nátěrem a 
horizontálním jazykem

PF2 smaltovaná 
s kolíkovým ventilem

Kruhové příruby mohou 
být nahrazeny  90mm 

polovičními přírubami 
P113 07 34

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní díly: Viz str. 29.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

Průřez
PF2 POLYSELF 

Popis
Litina se smaltovým nátěrem Litina s pryskyřičným nátěrem

Baleno jednotlivě - krabice Baleno jednotlivě - krabice Jednotlivě
baleno

PF2 POLYSELF s kolíkovým ventilem P113 01 45 P113 01 46 P113 01 47
PF2 POLYSELF horizontální jazyk P113 01 48 P113 01 49 -
PF2 POLYSELF vertikální jazyk P113 01 50 P113 01 51 -

Příslušenství a náhradní díly
Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05   €
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů pro řídicí ventil P113 06 07  
Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 102 mm. P113 07 33  €
Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34 €
Pozinkovaná ochrana P113 07 37€
Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47  
Ochrana okraje napáječky POLYSELF proti rozlévání vody + šrouby P113 07 53  
Sada 10 těsnění pro ŘÍDICÍ VENTIL Ø 24, tl. 4 mm P113 83 38
Vypouštěcí zátka 15/21 P113 09 24

N
ov

in
ka
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

POLYFLEX  
s vertikálním jazykem

POLYFLEX  
s horizontálním jazykem

Po deformaci se vrátí do 
svého původního tvaru.

1

2

3

4

P113 07 37

P113 07 47 P113 07 59 P113 07 62

POLYETYLENOVÉ NAPÁJEČKY POLYFLEX 
KOLÍKOVÉ A JAZYKOVÉ

NAPÁJEČKY POLYFLEX
jsou MISKOVÉ KOLÍKOVÉ A JAZYKOVÉ NAPÁJEČKY s velkou 

flexibilní miskou z vstřikovaného polyetylenu, vhodné pro dospělý skot, 
koně, kozy... Jsou vybaveny robustní montážní konzolí s 2 otvory ve 

spodní části pro snadnou instalaci. Tyto modely byly navrženy tak, 
aby se snadno ohýbaly, když s nimi zvířata přijdou do kontaktu. 

Zabrání se tím brzkému zničení v důsledku častých nárazů 
zvířat. 

1/2“ přípojka (samec) 
chráněná na zadní straně 
napáječky.

•  Průtok vody lze nastavit v rozmezí od 0 do 15-18 
l/min. v závislosti na tlaku vody.

•  Filtr můžete vyčistit, aniž byste museli odmontovat 
celé zařízení.

• Ventil v napáječce můžete vyměnit za jakýkoliv 
jiný typ

Flexibilní zátka Ø 24 mm.

PŘÍKLAD NAPÁJEČKY POLYFLEX S KŘÍŽOVÝM ŠROUBENÍM POLYCROSS Ohebná

POLYFLEX  
s kolíkovým ventilem

Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 5-10 0,70-0,80 m
Telata 5 to 10 0,45 m
Dobytek na žír 10 0,70-0,80 m
Koně 5-10 1-1,20 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

Průřez
POLYFLEX 

Poznámka … Možnost odstranění
fixačních prvků na zadní straně napáječky vám 
umožňuje posunout napáječku ještě níže na 
stěně, aniž byste museli odmontovávat přívod 
vody od šroubení POLYCROSS.

Popis Kód Balení

POLYFLEX s kolíkovým ventilem P113 01 23 10*
POLYFLEX s horizontálním jazykem P113 01 27 10*
POLYFLEX s vertikálním jazykem P113 01 31 10*

Příslušenství a náhradní díly
Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 102 mm. P113 07 33
Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34
Pozinkovaná ochrana P113 07 37
Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47
Sada 10 těsnění pro systém Technipilot P113 83 35
Sada 10 zátek Ø 25 mm P113 95 40
Sada pro údržbu systému Technipilote P113 07 59 Blistrový obal
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů průtoku s vložkami a těsněním pro systém 
Technipilote

P113 07 62 Blistrový obal

* Možné i balení s menším počtem kusů, viz naše obchodní podmínky.

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní 
díly: Viz str. 29.

MOŽNOSTI

POLYETYLENOVÉ 
NAPÁJEČKY AUTODRINK

AUTODRINK 
s kolíkovým ventilem
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 5-10 0,80 m
Telata 10 0,45 m
Koně 5-10 0,90 m
Kozy 20 0,60 m
Ovce 20 0,50 m

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 03 02

Po deformaci se vrátí do 
svého původního tvaru.

RŮZNÉ MODELY NAPÁJEČEK AUTODRINK

P113 07 47

P121 75 17

POLYETYLENOVÉ NAPÁJEČKY POLYFLEX
KOLÍKOVÉ A JAZYKOVÉ

1/2“ přípojka (samec) 
chráněná na zadní straně 
napáječky.

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní 
díly: Viz str. 29.

MOŽNOSTI

POLYETYLENOVÉ 
NAPÁJEČKY AUTODRINK

NAPÁJEČKY 
AUTODRINK
jsou MISKOVÉ KOLÍKOVÉ 
A JAZYKOVÉ napáječky.
Tyto jednoduché a ekonomické 
modely s miskou ze vstřikovaného 
polyetylenu jsou vybaveny robustní 
montážní konzolí se 2 otvory ve 
spodní části pro snadnou instalaci. 
Tento jednoduchý systém  
je otestován již více než 15 lety 
používání v praxi.

Jednoduchá  
a ekonomická

- Vybavená jednoduchým
a účinným mosazným ventilem
s ½” koncovkou shora a filtrem.

•  Průtok vody lze nastavit až na hodnotu 14 l/min tak, 
že odstraníte plastový kužel umístěný v mechanismu 
pod filtrem. 

Flexibilní zátka Ø 19 mm.

AUTODRINK  
s kolíkovým ventilem

AUTODRINK  
s vertikálním jazykem

AUTODRINK  
s horizontálním 

jazykem

Jemně stiskněte 
kolíkový 
mechanismus 
s tryskou.

P113 03 01
Mimosmluvní fotografie

Ochrana proti zamrznutí: viz str. 30 a 31

Průřez 
AUTODRINK 

s kolíkovým ventilem

Popis Kód Balení
AUTODRINK s kolíkovým ventilem P113 01 01 10*

AUTODRINK s horizontálním jazykem P113 01 03 10*

AUTODRINK s vertikálním jazykem P113 01 05 10*

Příslušenství a náhradní díly

Kovový držák pro napáječky AUTODRINK P113 03 01

Pozinkovaný držák pro připevnění na trubku P113 03 02

Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47

Sada 10 těsnění pro ventily P113 83 35

Sada pro údržbu napáječek AUTODRINK P121 75 17

Kompletní sada AUTODRINK P121 75 13

Sada 10 zátek Ø 19 mm P113 95 41

* Možné i balení s menším počtem kusů, viz naše obchodní podmínky.

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   7 24.04.2019   6:16:22

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška

POLYFAST POLYFAST double
Dojnice 10-20 0,70-0,80 m
Telata 15-30 0,45 m
Dobytek na žír 10 10-20 0,70-0,80 m
Koně 5-10 10-20 1-1,20 m
Kozy 25 50 0,60 m 
Ovce 25 50 0,50 m 

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 07 54
P113 04 51

P113 07 92

P113 07 47P113 07 33

JEDNODUCHÉ (PF5) A DVOJITÉ (PF6) 
LITINOVÉ NAPÁJEČKU POLYFAST

NAPÁJEČKY POLYFAST
jsou HLADINOVÉ NAPÁJEČKY s jednoduchou nebo dvojitou velkou 

litinovou miskou. Jsou vhodné pro skot, koně, kozy, prasata... Jsou vyba-
veny robustní montážní konzolí s 2 podlouhlými otvory pro snadnou insta-
laci. Tato napáječka je v nabídce v 2 provedeních s různými povrchovými 

úpravami: S pryskyřičným nátěrem nebo smaltované u jednoduchých 
modelů a s pryskyřičným nátěrem u dvojitých modelů.  Plovákový ventil 

je chráněn vysoce kvalitním krytem z hliníkové slitiny.

•  Plovákový ventil LA GÉE s průtokem až 15 l/min.
•  Vybavena systémem pro zastavení vody
•  1/2” koncovka (samec) pro přívod vody zespodu 

napáječky.

Ideální pro práci s tlakem vody od 3 do 
maximálně 5 barů.

Poznámka: V případě použití v soustavě 
s vyšším tlakem je nutné nainstalovat výše proti 
proudu omezovač tlaku. Vypouštěcí zátka Ø 15/21 mm

Zelený plovákový ventil s regulačním šroubem pro 
nastavení výšky/ průtoku vody speciálně navržený 

pro napáječku POLYFAST.

PF5 s pryskyřičným 
nátěrem

PŘÍKLADY NAPÁJEČEK PF5 A PF6 S OKRAJEM PROTI ROZLÉVÁNÍ VODY

Průřez
POLYFAST double

Průřez
POLYFAST

PF5 smaltovaná PF6 s pryskyřičným 
nátěrem

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní díly: Viz str. 29.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Popis

Litina se smaltovým 
nátěrem

Litina s pryskyřičným 
nátěrem

Baleno jednotlivě - krabice Baleno jednot-
livě - krabice

Individuálně 
balené

PF5 POLYFAST P113 02 62 P113 02 65 P113 02 66
PF6 POLYFAST double - P113 02 71 -

Příslušenství a náhradní díly Jednoduché Dvojité

Blistrový obal se 3 adaptéry 1/2. 3/4 (pro připojení napáječky POLYFAST na 3/4 
hadici). P113 04 51 P113 04 51

Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 102 mm. P113 07 33 P113 07 33

Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34 P113 07 34

Pozinkovaná ochrana P113 07 37 P113 07 39

Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47

Okraj, který zamezuje rozlévání vody + šrouby P113 07 54 P113 07 55

Redukční ventil MS 20/27 s manometrem P113 07 92 P113 07 92

Vypouštěcí zátka 15/21 P113 09 24 P113 09 24

Balení 10 těsnění pro polyetylenový plovák La Gée P113 07 60 P113 07 60
Zelený plovákový ventil s regulačním šroubem pro nastavení výšky/ průtoku vody speciálně 
navržený pro napáječku POLYFAST. P113 83 15 P113 83 15Možnost jiného přívodu vody 

-  přímo na 3/4 trubku pomocí adaptéru

Kruhové příruby mohou 
být nahrazeny  90mm 

polovičními přírubami 
P113 07 34

PolyEtylENové POLYFLEX NC
NAPÁJEČKY
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 10 0,80 m
Telata 10 0,45 m
Dobytek na žír 15 0,80 m
Koně 15 0,90 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

9

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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3 TYPES OF POLYFLEX CONSTANT LEVEL

P113 07 45

P113 07 35

P113 07 92

JEDNODUCHÉ (PF5) A DVOJITÉ (PF6) 
LITINOVÉ NAPÁJEČKU POLYFAST

PŘÍKLADY NAPÁJEČEK PF5 A PF6 S OKRAJEM PROTI ROZLÉVÁNÍ VODY

Popis

Litina se smaltovým 
nátěrem

Litina s pryskyřičným 
nátěrem

Baleno jednotlivě - krabice Baleno jednot-
livě - krabice

Individuálně 
balené

PF5 POLYFAST P113 02 62 P113 02 65 P113 02 66
PF6 POLYFAST double - P113 02 71 -

Příslušenství a náhradní díly Jednoduché Dvojité

Blistrový obal se 3 adaptéry 1/2. 3/4 (pro připojení napáječky POLYFAST na 3/4 
hadici). P113 04 51 P113 04 51

Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 102 mm. P113 07 33 P113 07 33

Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34 P113 07 34

Pozinkovaná ochrana P113 07 37 P113 07 39

Pozinkovaná montážní konzole P113 07 47

Okraj, který zamezuje rozlévání vody + šrouby P113 07 54 P113 07 55

Redukční ventil MS 20/27 s manometrem P113 07 92 P113 07 92

Vypouštěcí zátka 15/21 P113 09 24 P113 09 24

Balení 10 těsnění pro polyetylenový plovák La Gée P113 07 60 P113 07 60
Zelený plovákový ventil s regulačním šroubem pro nastavení výšky/ průtoku vody speciálně 
navržený pro napáječku POLYFAST. P113 83 15 P113 83 15

PolyEtylENové POLYFLEX NC
NAPÁJEČKY

NAPÁJEČKY  
POLYFLEX NC
jsou HLADINOVÉ NAPÁJEČKY 
s robustní rotačně tvářenou 
polyetylenovou miskou. 
Jsou vhodné pro skot, koně, kozy, 
psy... 
Jsou vybaveny robustní montážní 
konzolí se 4 otvory.  2 spodní 
otvory 
jsou u standardního modelu 
zpevněny kovovou destičkou. 

pro malá zvířata, psy… 
předpokládaná zátěž 
cca 10 kg

POLYFLEX NC
pro postavení na zem

•  Plovákový ventil LA GÉE s průtokem až 15 l/min.
•  Vybavena systémem pro zastavení vody
•  1/2” koncovka (samec) pro přívod vody z pravé strany 

napáječky.
Flexibilní zátka Ø 20 
mm 

  Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.

Poznámka V případě použití v soustavě s vyšším tlakem je nutné nainstalovat výše 
proti proudu omezovač tlaku.

POLYFLEX NC
standardní

POLYFLEX NC
zpevněná

Vybavená zeleným plovákovým ventilem 
s průtokem 15 l/min s regulačním šroubem pro 
nastavení výšky/ průtoku vody

Kruhové příruby mohou 
být nahrazeny  90mm 

polovičními přírubami 
P113 07 34

Průřez
POLYFLEX NC

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní díly: Viz str. 29.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

* Možné i balení s menším počtem kusů, viz naše obchodní 
podmínky.

Popis Kód Balení
POLYFLEX NC standard P113 01 07 6*
POLYFLEX NC s výztuhou P113 01 09 6*
POLYFLEX NC pro postavení na zem P113 01 11 6*

Příslušenství a náhradní díly

Pozinkovaný držák pro připevnění napáječky POLYFLEX na trubku o průměru 
76 a 102 mm.

P113 07 35

Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34
Pozinkovaná ochrana napáječky POLYFLEX NC P113 07 45
Redukční ventil MS 20/27 s manometrem P113 07 92
Plovákový ventil s průtokem 15 l/min s regulačním šroubem pro nastavení výšky/ 
průtoku vody, speciálně navržený pro napáječky POLYNOX a POLYFLEX NC.

P113 83 09

Balení 10 těsnění pro polyetylenový plovák La Gée P113 07 60
Sada 10 zátek Ø 20 mm P113 07 61

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   9 24.04.2019   6:16:25

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



Popis
Litina se smaltovým nátěrem Litina s pryskyřičným 

nátěrem
Baleno jednotlivě - krabice Baleno jednotlivě - krabice

PF3 POLYDRINK s kolíkovým ventilem P113 01 55 P113 01 56
PF3 POLYDRINK s horizontálním jazykem P113 01 57 P113 01 58
DvojitýPF3 POLYDRINK s kolíkovým ventilem - P113 02 47
DvojitýPF3 POLYDRINK s horizontálním jazykem - P113 02 53

Příslušenství a náhradní díly
Držák pro připevnění napáječky na trubku o průměru 76 a 
102 mm. P113 07 33 
Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku 

 90 mm
P113 07 34 

Pozinkovaná ochrana P113 07 39 
Patentované křížové šroubení POLYCROSS PATENTED 1/2-3/4 se 4 
zátkami

P113 07 51 

Okraj, který zamezuje rozlévání vody + šrouby P113 07 56 
Ventil pro napojení ze zdi 15/21 P113 09 24 
Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05  
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů pro řídicí ventil P113 06 07  
Sada 10 těsnění pro ŘÍDICÍ VENTIL Ø 24, tl. 4 mm P113 83 38 
Sada 10 těsnění pro systém Technipilot P113 83 35
Sada pro údržbu systému Technipilote P113 07 59 Blistrový obal
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů průtoku s vložkami a těsněním 
pro systém Technipilote

P113 07 62 Blistrový obal

PF3 vybavená DVOJITÝM SYSTÉMEM 
TECHNIPILOTE

10

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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JEDNODUCHÉ (PF3) A DVOJITÉ (PF4) 
litiNové NAPÁJEČKY POLYDRINK

jsou MISKOVÉ KOLÍKOVÉ A JAZYKOVÉ NAPÁJEČKY 
s velkou dvojitou litinovou miskou, vhodné pro skot, koně... 

Jsou vybaveny robustní montážní konzolí s 2 otvory ve 
spodní části pro snadnou instalaci. 

POLYDRINK PF3 A PF4

1/2“ přípojka (samec) 
chráněná na zadní straně 
napáječky.

PF4 Pryskyřičný nátěr, 
s kolíkovým ventilem

•  Nastavení průtoku vody v rozmezí od 0 do 15-18 l/
min u jednoduchých napáječek a od 0 do 16-20 l/min 
u dvojitých napáječek v závislosti na tlaku vody.

•  Ventil v napáječce můžete vyměnit za jakýkoliv 
jiný typ

PF3 vybavená novým ŘÍDICÍM VENTILEM.

Nová vypouštěcí zátka Ø 15/21 mm

PF3 Pryskyřičný nátěr, 
s kolíkovým ventilem

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAPÁJEČKY PF3 A  PF4 S OKRAJEM PROTI ROZLÉVÁNÍ VODY A S KŘÍŽOVÝM ŠROUBENÍM POLYCROSS

PF3 smaltovaná, 
s kolíkovým ventilem

PF4 dvojitá 
s pryskyřičným nátěrem 
a 2 kolíkovými ventily

PF3 s pryskyřičným 
nátěrem a horizontálním 
jazykem

PF4 dvojitá s pryskyřičným 
nátěrem
2 horizontální jazyky

Poznámka… Na jedné straně může být kolíkový ventil pro mladá telata a na druhé straně jazyk pro dospělý skot..

Průřez
PF4 Double POLYDRINK

Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška

    Jednoduchá/dvojitá
Dojnice 10/20 0,70-0,80 m
Telata 10/30 0,45 m
Dobytek na žír 15/20  0,70-0,80 m
Koně 15/20 1-1,20 m
Kozy 25/40 0,60 m
Ovce 25/40 0,50 m

N
ov

in
ka

!

Pr
o P

F3
Pr

o P
F4

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní 
díly: Viz str. 29.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kruhové příruby mohou být 
nahrazeny 

 90mm 
polovičními přírubami  

P113 07 34

Ideální pro umístění mezi 2 stáními.

Příklady PF4 vybavené 
příslušenstvím:
- vertikální jazyk
- okraj proti rozlévání 
vody.
- křížové šroubení 
POLYCROSS
- kovová ochrana

PE NEREZOVÁ NAPÁJEČKA 
RESINOX II S PRYSKYŘIČNÝM NÁTĚREM
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 10 0,70-0,80 m
Telata 15 0,45 m
Dobytek na žír 15 0,70-0,80 m
Koně 10 1-1,20 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

11

P113 07 33

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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JEDNODUCHÉ (PF3) A DVOJITÉ (PF4) 
litiNové NAPÁJEČKY POLYDRINK

PF4 dvojitá s pryskyřičným 
nátěrem
2 horizontální jazyky

Ochrana proti zamrznutí: viz 
str. 30 a 31

Díly pro údržbu a náhradní 
díly: Viz str. 29.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PE NEREZOVÁ NAPÁJEČKA 
RESINOX II S PRYSKYŘIČNÝM NÁTĚREM

RÉSINOX II
NEREZOVÉ  
MISKOVÉ  
NAPÁJEČKY 

jsou kolíkové napáječky. 

Nerezová miska se speciálním 
okrajem proti rozlévání vody 
se velice snadno čistí. Zajišťuje 
vynikající úroveň hygieny pro 
živočišnou výrobu.
Silný polyetylenový vnější obal 
misky odolává UV záření, mrazu 
i plísním. Stejně tak na něm 
neulpívají pozůstatky čisticích a 
desinfekčních prostředků. Jedná 
se o přírodní izolační materiál, 
který má mnohem lepší technické 
vlastnosti než litina.

Robustní a odolné

Tento typ napáječek je vybaven výhradně kolíkovým ventilem.

Nevyhřívaná napáječka RÉSINOX 
Umístění přívodu vody si musíte zvolit ještě před samotnou 
instalací napáječky, protože ta je dodávána se zahnutou 
flexibilní hadicí samice-samice namontovanou přímo na systému 
TECHNIPILOT.  Hadice tak umožňuje přívod vody ze 3 různých 
směrů: zprava, zleva a a zespodu napáječky. Pomocí kolene 
lze připojit přívod vody i přímo k řídicímu ventilu v horní části 
napáječky.
Vyhřívaná napáječka RÉSINOX C
Již z výroby jsou v nerezovém těle napáječky připraveny 4 vstupy pro přívod vody: 3/4" vlevo nebo vpravo nebo 
1/2" seshora nebo zespodu napáječky. Může být proto připojena do uzavřeného vodovodního okruhu bez potřeby 
jakýchkoliv dalších specifických doplňků.  

Napáječky Résinox II model C 
jsou dostupné v provedení 
30 W nebo 50 W / 24 V pro 
severské země

Topná spirála 30 W nebo 50 W je 
připevněna na montážní desce z litého 
hliníku, která je uchycena uvnitř 
polyetylenového těla napáječky.

Ideální vyhřívání, zabraňuje 
zamrznutí

•  Průtok vody lze nastavit v rozmezí od 0 do 15-18 l/
min. v závislosti na tlaku vody.

•  Filtr můžete vyčistit, aniž byste museli odmontovat 
celé zařízení.

Doporučujeme připojit napáječku k termostatu. 
Ochráníte tak samotnou napáječku a snížíte spotřebu 
elektrické energie. 24V elektrická přípojka je ve svorkovnici, 

která je zabudovaná přímo v těle 
napáječky Resinox.

Vstup 24V elektrických kabelů skrz 
průchodky pod napáječkou.

50W provedení pro 
severské země

Objem misky cca 5,6 l

Popis Kód Balení

RESINOX II Tube, nevyhřívaná/zelená P113 01 34 4*
RESINOX II Tube, 30 W šedá/modrá P113 01 35 4*
RESINOX II Tube, 50 W šedá/modrá P113 01 36 4*

Příslušenství a náhradní díly
Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05
Sada 2 filtrů a 2 regulátorů pro řídicí ventil P113 06 07
Pozinkovaný kovový držák pro napáječky RESINOX P113 07 38
Pozinkovaný držák pro připevnění napáječky RESINOX na trubku o průměru 76 a 
102 mm. P113 07 36

Dvě čtvercové poloviční příruby pro připevnění na trubku  90 mm P113 07 34
Sada 10 těsnění pro ŘÍDICÍ VENTIL Ø 24, tl. 4 mm P113 83 38
Vypouštěcí zátka 15/21 P113 09 24 10

* Možné i balení s menším počtem kusů, viz naše obchodní podmínky.

Transformátor a termostat viz str. 30  
Díly pro údržbu a náhradní díly: Viz str. 29.

MOŽNOSTI

Kruhové příruby 
mohou být nahrazeny 

 90mm 
polovičními přírubami  

P113 07 34

Kryt můžete snadno sundat, což umožňuje přístup 
k napájecímu mechanismu.
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Popis
Kód pro případ doručování v samostatných krabicích

Nevyhřívané Topný výkon 50W Topný výkon 80W Topný výkon 180W

POLYSPRING II s kolíkovým ventilem Novinka! P113 05 49 P113 05 42 P113 05 46 -

POLYSPRING II NC P113 05 53 P113 05 55 P113 05 56 P113 05 57
Příslušenství a náhradní díly

Redukční ventil MS 20/27 s manometrem P113 07 92

Kovová ochrana pro napáječku POLYSPRING na podstavce THERMO 
S 600 P113 05 71

Zelený plovákový ventil s regulačním šroubem 
POLYSPRING NC

P113 83 13

Balení 10 těsnění pro plovák P113 07 60
Sada 10 zátek Ø 25 mm P113 07 63
Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05

Sada 2 filtrů a 2 regulátorů pro řídicí ventil P113 06 07

Sada 10 těsnění pro ŘÍDICÍ VENTIL Ø 24, tl. 4 mm P113 83 38

Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 10 0,70-0,80 m
Telata 15 0,45 m
Dobytek na žír 15 0,70-0,80 m
Koně 10 1-1,20 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

12

POLYSPRING II NC

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 83 13

NAPÁJEČKY 
POLYSPRING 

Ideální vyhřívání, 
zabraňuje zamrznutí

Registrované modely
VYHŘÍVANÁ NAPÁJEČKA  

POLYSPRING II
je z výroby vybavena topnou spirálou POLYRESISTANCE 

24 V – 50 W nebo POLYRESISTANCE 24 V – 80 W. 

Model 180 W je vybaven topným tělesem 24 V/180 W 
a vestavěným termostatem nastavitelným 
v rozmezí 4-40 °C.

LED kontrolka signalizuje, zda je 
zařízení vypnuté či zapnuté. 

POLYSPRING II
Tyto napáječky jsou určeny pro použití v různých 
konfiguracích.

-  Vybavené zesílenou montážní deskou z hliníkové slitiny,
která může být připevněna přímo na podstavce THERMO
Mural (na zdi) nebo TERMO Sol (na podlaze) nebo na
betonové potrubí.

•  Zelený plovákový ventil LA GÉE s průtokem 
až 15 l/min.

•  Vybavena systémem pro zastavení vody
•  1/2” koncovka (samec) pro přívod vody 

zespodu napáječky

Poznámka pro POLYSPRING II NC: V případě použití v soustavě 
s vyšším tlakem je nutné nainstalovat výše proti proudu omezovač
tlaku.

- hladinové modely jsou ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.

180W provedení pro severské země

Spodní pohled na vyhřívanou 
napáječku POLYSPRING II NC 

50 W nebo 80 W

Spodní pohled  
na vyhřívanou napáječku 

POLYSPRING II NC 
180 W s termostatem

Průřez
POLYSPRING
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-  Napájecí miska je vybavena ochranou okraje z hliníkové slitiny proti poškození, která zároveň zabraňuje rozlévání
vody do podestýlky.

-  Přívod vody může být připojen přímo pomocí podstavců THERMO M (na zdi) nebo TERMO S
(na podlaze), protože jsou vybaveny ½” přívodní hadicí ze splétané nerezové oceli.

P113 05 71 Kovová ochrana 
pro napáječku POLYSPRING 
namontované na podstavci 
THERMO S 600 při použití u býků.
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NAPÁJEČKY
POLYSPRING II NC
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 10 0,70-0,80 m
Telata 15 0,45 m
Dobytek na žír 15 0,70 to 0,80 m
Koně 10 1-1,20 m
Kozy 25 0,60 m
Ovce 25 0,50 m

13
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

437

425

P113 83 13

NAPÁJEČKY 
POLYSPRING 

180W provedení pro severské země

P113 05 71 Kovová ochrana 
pro napáječku POLYSPRING 
namontované na podstavci 
THERMO S 600 při použití u býků.

NAPÁJEČKY 
POLYSPRING II NC

NAPÁJEČKY 
POLYSPRING II
se instalují
na stojany THERMO M a TERMO 
S tvarované metodou rotačního 
tváření plastů nebo přímo na 
betonové potrubí. Jsou vybaveny 
buď plovákovým ventilem 
nebo jazykovým či kolíkovým 
ventilem. Napáječka má velkou 
dvojstěnnou rotačně tvářenou 
polyetylenovou misku. 
Tato robustní miska je vhodná pro 
skot, koně, kozy apod. 
Plovákový ventil je chráněn 
vysoce kvalitním krytem 
z hliníkové slitiny.

Registrované modely Vybavené novým ŘÍDICÍM VENTILEM.

•  Průtok vody lze nastavit v rozmezí 
od 0 do 15-18 l/min. v závislosti na 
tlaku vody.

•  Filtr můžete vyčistit, aniž byste 
museli odmontovat celé zařízení.

•  Ventil v napáječce můžete vyměnit 
za jakýkoliv jiný typ

POLYSPRING II
s kolíkovým ventilem

-  Jazykové a kolíkové napáječky jsou vybaveny PATENTOVANÝM
systémem přívodu vody s "ŘÍDICÍM VENTILEM".

 Průřez 
POLYSPRING II  

s kolíkovým  
ventilem

 Průřez 
POLYSPRING II  

s jazykem
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-  Miska vybavena 25mm
vypouštěcí zátkou usnadňující
čištění, propojenou s hadicí
vedoucí na dno stojanů Thermo
M a S.

Napáječka Polyspring se stojanem Thermo M, viz str, 14 a 15

- THERMO M pro instalaci na stěnu nebo plot s 5 příčnými trubkami
-  POLYRAISE k montáži na stěnu, sloužící jako provizorní řešení při
výstavbě nebo jako dodatečná podpora pro zvýšení stojanů THERMO
pro větší zvířata.

- THERMO S, výška 400 mm pro instalaci na zemi.
- THERMO S, výška 600 mm pro instalaci na zemi.
-  THERMO S, výška 1000 mm pro instalaci na zemi.

Příklad napáječky POLYSPRING II s horizontálním 
jazykem (kód P113 07 69, str. 29) namísto kolíkového 
ventilu.

Snadná údržba: mechanismus lze snadno vyměnit a filtr vyčistit, aniž byste museli napáječku odmontovávat.

Transformátor a termostat viz 
str. 30  

Díly pro údržbu a náhradní 
díly: Viz str. 29.

MOŽNOSTI
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ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Výška instalace napáječky POLYSPRING II
Dojnice 0,70-0,80 m
Telata 0,45 m
Dobytek na žír 0,70-0,80 m
Koně 1-1,20 m
Kozy 0,60 m
Ovce 0,50 m

14

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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THERMO M

THERMO MDíky odizolování polyuretanovou 

pěnou, je v napáječce přirozeně 

udržována teplota, při které voda 
nezamrzne. 

STOJANY THERMO M 
A POLYRAISE

byly navrženy pro zlepšení a usnadnění 
instalace napáječek POLYSPRING a jsou 

odizolovány moderní polyuretanovou pěnou. 
Pěna zabraňuje ztrátám přirozeného tepla ze 

země (3-5 °C), které je potřebné, aby napáječka 
POLYSPRING II nezamrzla.

Registrované modely

THERMO M 600
Určen k připevnění na stěnu nebo k hrazení se 4 nebo 5 příčnými 

trubkami o průměru 42,4 nebo 60,3 mm. Jsou vybavené 4 
třmenovými závěsy určenými pro montáž stojanu.

Stojan THERMO M je vhodný pro všechny napáječky POLYSPRING II.

Stojan THERMO M
s napáječkou POLYSPRING II s 

kolíkovým ventilem
Ideální 

pro velká 
zvířata

POLYRAISE 250
Slouží jako provizorní řešení při výstavbě. Instalují 
se v době, kdy betonové desky ještě nejsou na 
místě. Umožňují přívod vody a elektrické energie 
(pro instalaci vyhřívaných napáječek POLYSPRING 
II).
Také mohou být použity ke 
zvýšení stojanů napáječek 
pro velká zvířata, jakou 
jsou například koně.

Robustní a 
víceúčelový

Průřez
POLYRAISE

Průřez
THERMO M

Popis
Kód

Balené po jednom ks

THERMO M 600 P113 05 61

POLYRAISE 250 P113 05 63

THERMO S 1000 P113 05 65

THERMO S 600 P113 05 67

THERMO S 400 P113 05 69

Stojan THERMO M 600
s napáječkou POLYSPRING 
II NC

THERMO S
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THERMO Sol 
600

THERMO Sol 600

THERMO Sol 1000

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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THERMO M

Robustní a 
víceúčelový

THERMO S

THERMO S
byly navrženy pro zlepšení a 
usnadnění instalace typu POLYSPRING. 
Stojany jsou náležitě odizolovány 
moderní polyuretanovou pěnou, která 
zabraňuje ztrátám přirozeného tepla 
ze země (3-5 °C), které je potřebné, 
aby napáječka POLYSPRING II 
nezamrzla.

Registrované modely

THERMO Sol 400

THERMO S 400 s napáječkou 
POLYSPRING II NC.

Ideální pro umístění
mezi 2 stáními.

THERMO Sol
Dostupné ve 3 provedeních:

Podobně jako betonové stojany dodává se 
i stojan THERMO S ve 3 různých výškách.

-  Stojan má v základně 4 montážní otvory
a průchodky pro vypouštěcí hadici
napáječky POLYSPRING vlevo i vpravo
(nepoužitá průchodka se zakryje vypouštěcí
zátkou).

Díky odizolování 
polyuretanovou pěnou, 
je v napáječce přirozeně 

udržována teplota, při 
které voda nezamrzne.

Pro instalaci NA betonovém povrchu:
THERMO S 400 a 600

-  Výška 400 mm pro malá zvířata.
-  Výška 600 mm pro větší zvířata.

Pro instalaci DO betonovém povrchu:
THERMO S 1000

- Výška 1000 mm v jedné z následujících
konfigurací:

-  400 mm v zemi z důvodu zachování
přirozené nezámrzné teploty země a 600
mm viditelných nad zemí pro velká zvířata.

-  600 mm v zemi z důvodu zachování
přirozené nezámrzné teploty země a 400
mm viditelných nad zemí pro menší zvířata.

Naplánujte instalaci šroubů na stejnou dobu
jako pokládku betonových desek.
Pokud chcete stojan s napáječkou umístit mezi
2 tyče, je mezi nimi potřeba mezera alespoň
500 mm.

THERMO S 600
s napáječkou POLYSPRING II s 

kolíkovým ventilem

THERMO S 1000
s napáječkou 
POLYSPRING II s 
kolíkovým ventilem

Stojan THERMO 1000 je svou 
geometrií navržen tak, aby 

využíval přirozené teplo země 
v nezámrzné hloubce.

Příro
dní

povrc
h

Betonová

Podlaha

Průřez
THERMO S
600
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na napáječku Zvířat na napáječku

1 míč 2 míče
Dojnice 20 40
Dobytek na žír 25 45
Koně 20 40

16

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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PATENTOVANÉ

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY 
POLYTHERME

Průřez napáječkou POLYTHERME

Popis
Kód

Balené po jednom ks

POLYTHERME 1B – 1 míč 40 L P113 05 39

POLYTHERME 2B – 2 míče 75 L P113 05 37

Příslušenství a náhradní díly

Jednoduchý trubkový rám COSNET 115 21 91

Dvojitý trubkový rám COSNET 115 21 93

Hliníková miska s plastovým adaptérem P113 07 73

Bílý plovákový ventil s průtokem až 32 l/min. P113 83 10

Balení 10 těsnění pro plovák P113 07 60

Šrouby pro uchycení víka 
nemohou být povoleny 

zvířaty!

POLYTHERME
Míčová napáječka 2B-75L

Poznámka:
Tyto napáječky jsou univerzální a mohou  být 
kdykoliv předělány na napáječky míčové nebo 
miskové.  75L napáječky mohou mít na jedné 
straně miskovou napáječku, zatímco na druhé 
straně napáječku míčovou.

Spolehlivé a 
univerzální.
Nezamrzá!

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY POLYTHERME
Dostupné ve 2 provedeních - POLYTHERME s 1 míčem

- POLYTHERME SE 2 MÍČI

Integrovaný systém čištění

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY POLYTHERME 
1B-40L A 2B-75L
-  Tyto napáječky jsou určeny pro použití v různých konfiguracích, a to
jak ve stájích, tak na pastvinách.

-  Jsou přizpůsobeny k připevnění na zemi, pro optimální využití mohu
být vyvýšeny o cca 20 cm. Součástí je těsnění pro montáž na zemi
a izolační trubice pro obalení přívodního potrubí.

- PATENTOVANÝ systém otvírání.  Upevňovací šrouby jsou umístěné na zadní
straně napáječky a mírně zapuštěné ve víku. Je tedy prakticky nemožné je z přední
strany povolit.

-  Nádrž je vybavena novou vypouštěcí zátkou o velkém průměru (90 mm) pro snadné
čištění, která je přístupná zvenku a velmi snadno se používá.

-  Přívod vody může být připojen přímo k napáječce POLYTHERME, která je dodávána
s flexibilní přívodní hadicí.

- Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.
- Integrovaný systém čištění pomocí unikátního napouštěcího ventilu s připojenou
proplachovací hadicí.

•  Plovákový ventil LA GÉE s průtokem až 32 l/min.
•  Vybavena systémem pro zastavení vody
• 1/2” koncovka (samec) pro přívod vody zespodu 
napáječky

Nový model POLYTHERME
Míčová napáječka 1B-40L

Tyto napáječky jsou 

vyrobené metodou 

rotačního vstřikování 

plastů a izolované pomocí 

polyuretanové pěny.

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY 
POLYTHERME
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na napáječku Zvířat na napáječku

1 miska  2 misky
Dojnice 20 40
Dobytek na žír 25 45
Koně 20 40
Ovce 50 90
Kozy 50 90

17

Na obrázku s výklopným 
napájecím žlabem 

POLYBAC 75 M.

2000

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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P113 07 73

Between axis distance 
948 mm 

Popis
Kód

Balené po jednom ks

POLYTHERME 1B - 1 miska 40 L P113 05 31
POLYTHERME 2B - 2 misky 75 L P113 05 33

Příslušenství a náhradní díly
Jednoduchý trubkový rám COSNET 115 21 91
Dvojitý trubkový rám COSNET 115 21 93
Polyetylenové misky P113 07 71
Bílý plovákový ventil s průtokem až 32 l/min. P113 83 10
Balení 10 těsnění pro plovák P113 07 60

Viz obchodní podmínky firmy COSNET

Příslušenství:
- - Samostatný míč nebo miska, pomocí
kterých proměníte miskovou napáječku 
POYLTHERME v napáječku míčovou nebo 
naopak.

Šířka
- Jednoduchý model 0,692 m
- Dvojitý model 1,12 m

PATENTOVANÉ TRUBKOVÉ MODULY PRO
NAPÁJEČKY
Jednoduchý rám je kompatibilní 
s napáječkami:
- napájecí žlab POLYBAC 30 M výklopný, str. 20
-  napáječka POLYTHERME s 1 míčem nebo 1
miskou

Dvojitý rám je kompatibilní s napáječkami:
-  POLYBAC 175 S, str. 21
-  napájecí žlab POLYBAC 75 M dvojitý, výklopný, str. 20
-  napáječka POLYTHERME se 2 míči nebo
2 miskami

Průřez
POLYTHERME

MISKAPOLYTHERME
Misková napáječka 2B-75L

Rychlé vypouštění

Čistá voda o správné teplotě k

dispozici v létě i v zimě.

MISKOVÉ NAPÁJEČKY 
POLYTHERME
Dostupné ve 2 provedeních:

- POLYTHERME S 1 MISKOU
- POLYTHERME SE 2 MISKAMI

POLYTHERME
jsou vybaveny plovákovým ventilem 
pro udržování konstantní hladiny. 
Velká robustní rotačně tvářená 
miska je vhodná pro skot, koně 
apod. 
 Tyto napáječky jsou zvláštní tím, 
že jsou odizolované a udržují 
příjemnou teplotu v letním období 
a zachovávají teplotu půdy v 
nezámrzné hloubce (3-5 °C) 
i v mrazivých teplotách. Díky izolaci 
kvalitní polyuretanovou pěnou jsou 
napáječky velmi odolné proti mrazu 
bez potřeby přívodu elektrické 
energie.

POLYTHERME
Misková napáječka 1B-40L

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY 
POLYTHERME

Integrovaný systém čištění

Tyto napáječky jsou 

vyrobené metodou 

rotačního vstřikování 

plastů a izolované pomocí 

polyuretanové pěny.

MÍČOVÉ NAPÁJEČKY 
POLYTHERME
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NAPÁJEČKY 
POLYTHERME 4B

* Flexibilní hadice s nerezovým opletem o délce 80 cm pro 2 napáječky není součástí dodávky.

Horní pohled na vnitřní 
prostor 2 napáječek 
umístěných vedle sebe 
s přívodem vody* z jedné 
napáječky do druhé. Těsnění

d  .

Stejný pohled se spojovacím 
PE prvkem v aktivní poloze 
sloužícím k pevnému spojení 
napáječek a ochraně přívodu 
vody*.

Tento systém umožňuje 
zásobovat tyto napáječky 
z jednoho přívodu vody a 
pomocí jediného elektrického 
vstupu. Po sestavení vytváří 
napáječky pevnou jednotku, 
které poskytuje až 8 picích míst 
(8 misek nebo 8 míčů) pro velké 
stádo.

Tyto napáječky jsou standardně dodávány s následujícím příslušenstvím: 
b  -  Flexibilní hadice s nerezovým opletem s kolenem (samice) a šroubovým spojem
c  -  Těsnění pod napáječku 
d  -  těsnění na zadní stranu napáječky (pro případ propojení 2 napáječek)
e  -  Tepelně izolační kryt přívodu vody
f  -  Základna s drážkou pro odvod vody z technického prostoru napáječky
g  -  4 velké podlouhlé otvory pro ukotvení
h  -  Otvor pod napáječkou pro 

připojení přívodu vody přes 
izolační plášť  
Otvor je určen pro průchod 
elektrických kabelů a pro 
odvod vody z technického 
prostoru.

Tip: Doporučujeme 
nainstalovat uzavírací 
ventil do technického 

prostoru napáječky.

Spodní pohled na PE spojovací 
prvek s průchodkou pro 
flexibilní hadici Patent v řízení

1 přívod vody pro 4-8 ks dobytka pijících současně. Vhodné pro 
stádo o 60-120 kusech.

Díky odnímatelnému rotačně tvářenému spojovacímu prvku 
(dvojitá stěna plněná polyuretanem), který zapadá do speciálně 
navrženého otvoru s těsněním, lze propojit 2 napáječky 
(spojovací prvky je potřeba otočit do aktivní polohy) a1  
při zachování výkonu retence tepla a s přívodem vody z jedné 
nádrže do druhé. 

Spolehlivé a univerzální.
Nezamrzá!

POLYTHERME 4B – 4 misky 180 L
pohled zepředu P113 05 35

POLYTHERME 4B – 4 míče 180 L
pohled zezadu P113 05 38

Rozměry : D. 1,20 m - Š. 1,15 m - V. 0,58 m

POLYTHERME 4B-180L
Dostupné ve 2 provedeních: 

- 4 polyetylenové rotačně tvářené míče
- 4 hliníkové misky

Napáječka je vyrobená metodou rotačního vstřikování plastů. Díky 
provedení s dvojitou polyetylenovou stěnou se tyto nádrže chovají 
jako termosky, které chrání vodu před mrazem i horkem. 

Kdykoliv můžete změnit míčovou napáječku se 4 míči v miskovou 
napáječku se 4 miskami. Stačí si doobjednat hliníkovou misku 
s  plastovým adaptérem s kódem P1130773.

Se svým dvojitým pláštěm jsou napáječky účinné až do -30 °C bez 
potřeby elektrické energie. A pokud jsou vybavené topnou spirálou, 
je jejich využití neomezené.

Prostor v napáječce bez 
spojovacího PE prvku

Prostor v napáječce se spojovacím 
PE prvkem v neaktivní poloze.

Tato nová generace napáječek 
je vybavena  spojovacím prvkem

a umístěným uvnitř napáječky 
a umožňujícím spojit během instalace 

2 napáječky k sobě. Tento prostor 
v napáječce slouží také k instalaci 

topné spirály.

NAPÁJEČKY 
POLYTHERME 4B
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DOPORUČENÁ INSTALACE A 
POUŽITÍ

 Tato napáječka musí být 
nainstalována na betonovém 
podkladu (vhodného složení) 
v úrovni cca 20 cm nad zemí pro 
skot a cca 30-40 cm pro koně.  

Betonový podstavec musí mít potřebnou velikost 
pro napáječku, plus 6-7 cm po stranách pro řádné 
upevnění.
Při instalaci neopomeňte v betonovém podloží 
zajistit prostor pro: 
- Přívod vody z níže umístěné nádrže (z hlavní
nádrže, pokud jsou propojené)
-  Odvod vody přes vypouštěcí zátku ve dně (pokud 
je vyžadováno a pokud je možné).

-  Průchodky pro elektrické kabely (ve stejném místě 
jako přívod vody), pokud je zapotřebí ponorné 
topné těleso.

19
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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Zajišťovací šrouby

c

Doporučené použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku
Dojnice 60
Dobytek na žír 70
Koně 60

Mosazný mechanismus se 
3 plováky v napáječce se 
4 míči

Popis
Kód

Balené po jednom ks
POLYTHERME 4B - 4 misky 180 L P113 05 35
POLYTHERME 4B – 4 míče 180 L P113 05 38

Příslušenství a náhradní díly
Volitelné ponorné topné těleso 300W-24V s termostatem P113 05 40
Transformátor proti zamrznutí  400VA-17A P113 08 07
Zátka Ø 90 mm pro nádrže 1, 2 a 4 B P113 07 64
Balení 10 těsnění pro plovák P113 07 60
Vysokoprůtokový plovák, mosazné tělo 42 l/min při 4 barech, se 2 míči P113 83 41
* Možnost 2 dalších plováků pro dosažení průtoku 23 l/min při 5 barech P113 83 43

-  Napáječky jsou vybaveny mosazným mechanismem se 
3 nastavitelnými plovákovými ventily.

-  Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 
5 barů.

- Průtoky:  42 l/min. při 3 barech 
53 l/min. při 5 barech

-  Přívod pomocí 1/2” hadice se spojem (samice) 

Snadná manipulace s víkem. 
Úchyt drží víko v otevřené 

poloze. 

Díky ponornému topnému tělesu tato 
napáječka nikdy nezamrzá. 

-  Ponorné topné těleso 300W/24V
se schránkou s třídou krytí IP55.

-  Ponorné topné těleso pro regulaci teploty
vody s termostatem, který se spouští při 4 °C
(nastavitelný +/- 3 °C).

-  Ponorné topné těleso pro použití s
transformátorem La Gée 400VA – 17A .
Kód P113 08 07 (viz aktuální katalog La
Gée).

1  -  Jednoduchá otevírání a zavírání díly jednostranně zavěšenému víku.
2  -  Zajišťovací šrouby umístěné z dosahu dobytka zajišťují bezpečné uzavření napáječky.
3  - 2 velké boční vypouštěcí zátky Ø 90 mm pro snadné a rychlé čištění.
4  -  Vypouštěcí zátka Ø 90 mm ve dně napáječky Během instalace počítejte s jejím připojením.
5  - Standardně vybavena čisticím systémem.
6  - Zavěšené víko s dvojitým těsněním a přepěťovou deskou.

Snadné otevírání Víko s madly umožňující bezpečné 
zavírání

2 velké boční vypouštěcí zátky

1 vypouštěcí zátka ve dně Integrovaný systém čištění Víko s dvojitým těsněním
Zajišťovací šrouby, které nemohou 
být povoleny zvířaty!

PONORNÉ TOPNÉ TĚLESO

S ponorným topným tělesem 
nikdy nezamrzá!

NAPÁJEČKY  
POLYTHERME 4B

Tyto napáječky jsou standardně dodávány s následujícím příslušenstvím: 
b  - Flexibilní hadice s nerezovým opletem s kolenem (samice) a šroubovým spojem
c  - Těsnění pod napáječku 
d  - těsnění na zadní stranu napáječky (pro případ propojení 2 napáječek)
e  - Tepelně izolační kryt přívodu vody
f  - Základna s drážkou pro odvod vody z technického prostoru napáječky
g  - 4 velké podlouhlé otvory pro ukotvení
h  - Otvor pod napáječkou pro 

připojení přívodu vody přes 
izolační plášť 
Otvor je určen pro průchod 
elektrických kabelů a pro 
odvod vody z technického 
prostoru.

Patent v řízení

1 přívod vody pro 4-8 ks dobytka pijících současně. Vhodné pro 
stádo o 60-120 kusech.

Prostor v napáječce bez 
spojovacího PE prvku

Prostor v napáječce se spojovacím 
PE prvkem v neaktivní poloze.

NAPÁJEČKY 
POLYTHERME 4B
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Ks / 1 napáječka 25/30M              Ks / 1 napáječka 72/75 M       Výška 
Dojnice 20 40 0,80 m
Dobytek na žír 25 45  0.80 m
Koně 20 40 0,90 m
Ovce 50 90 0,50 m
Kozy 50 90 0,60 m
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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NAPÁJEČKY 
POLYBAC S

Tyto napáječky jsou 
vyrobené metodou 
rotačního tváření

plastů, díky tomu jsou 
přirozeně odolné proti 

korozi.

Popis
Kód

Balené po jednom ks

POLYBAC 25 M, jednoduchá, bez montážního rámu P113 05 21

POLYBAC 30 M, jednoduchá, bez montážního rámu P113 05 19

POLYBAC 72 M, dvojitá, bez montážního rámu P113 05 17

POLYBAC 75 M, dvojitá, bez montážního rámu P113 05 15
Příslušenství a náhradní díly

Kovový montážní rám pro POLYBAC 25 M P113 07 29

Kovový montážní rám pro POLYBAC 30 M P113 07 30

Kovový montážní rám pro POLYBAC 72 M P113 07 31

Kovový montážní rám pro POLYBAC 75 M P113 07 32

Bílý plovákový ventil s průtokem až 32 l/min. P113 83 10

Balení 10 těsnění pro plovákový ventil P113 07 60

Průřez napáječkou
POLYBAC 25 M/72 M

Průřez napáječkou
POLYBAC 30 M/75 M

POLYBAC  
30 M & 75 M
Model s PATENTOVANÝM 
rovným okrajem. Dodávány 
bez montážního rámu, volitelné 
příslušenství.
Tento robustní rám umožňuje 
důkladné vyčištění nádrže a větší 
vodní plochu přístupnou zvířatům.

POLYBAC 30 M
30 L s volitelným montážním 

rámem

Průchodka pro odtok vody 
v montážním rámu.

Dvojitá napáječka 
POLYBAC 75 M

75 L s volitelným 
montážním 

rámem 

Díky 1/2” výstupu (samec) umístěnému na zadní 
straně modelů  POLYBAC 30,72 a 75 M a na boku 
modelu POLYBAC 25 M může být přívod vody 
napojen z jakéhokoliv směru.

POLYBAC  
25 M & 72 M

Tyto modely jsou vybaveny vnitřním rámem.
Dodávány bez montážního rámu, volitelné 
příslušenství. 
Ochrana okraje proti poškození, která zároveň 
zabraňuje rozlévání vody do podestýlky. 
Plovák je snadno přístupný po odstranění krytu 
z litého hliníku.
Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do 
maximálně 4 barů.

NAPÁJEČKY POLYBAC M
Dostupné ve 4 provedeních:
-  Nástěnná nádrž s 33/42mm vypouštěcí zátkou umožňující
rychlé vypuštění a čištění napáječky.

Průchodka pro odtok vody 
v montážním rámu.

•  Plovákový ventil LA GÉE s průtokem až 32 
l/min.

•  Vybavena systémem pro zastavení vody
•  1/2” koncovka (samec) pro přívod vody

Napáječka POLYBAC 
25 M, 25 L s volitelným 

montážním rámem

Dvojitá napáječka POLYBAC 
72 M  
72 L s volitelným montážním 
rámem 

NAPÁJEČKY 
POLYBAC M

jsou jednoduché a ekonomické napáječky. Jsou vybaveny 
plovákovým ventilem pro udržování konstantní hladiny. Velká 

robustní rotačně tvářená miska je vhodná pro skot, koně, kozy 
apod. 

Mechanismus přívodu vody je chráněn vysoce kvalitním krytem 
z hliníkové slitiny nebo nerezové oceli.

NAPÁJEČKY 
POLYBAC M
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na napáječku Zvířat na napáječku

175 S  300 S
Dojnice 20 40
Dobytek na žír 25 45
Koně 20 40
Ovce 50 90
Kozy 50 90

21

POLYBAC 175 S

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

POLYBAC
175 a 300 S

POLYBAC 300 S

1051

1650

POLYBAC 175 S

485

63
4

POLYBAC 300 S
300 L

Popis
Kód

Balené po jednom ks

POLYBAC 175 S P113 05 06
POLYBAC 300 S P113 05 04

Příslušenství a náhradní díly
Kovový montážní rám pro POLYBAC 175 S P113 07 06
Kovový montážní rám pro POLYBAC 300 S P113 07 05
Bílý plovákový ventil s průtokem až 32 l/min. P113 83 10
Balení 10 těsnění pro plovákový ventil P113 07 60

POLYBAC 175 S 
s kovovým montážním rámem, který slouží jako 

ochrana napájecího žlabu

Průřez
POLYBAC S

Tyto napáječky jsou 
vyrobené metodou 
rotačního tváření

plastů, díky tomu jsou 
přirozeně odolné proti 

korozi.

-  Systém zamknutí plovákového ventilu,
který kdykoliv umožňuje zastavit přívod
vody bez použití nářadí.

-  Díky ½” výstupu (samec) umístěného na
zadní straně napáječky může být přívod
vody napojen z jakéhokoliv směru.

NAPÁJEČKY POLYBAC S 
Dostupné ve 2 provedeních:
- Spolehlivé a univerzální.
- Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.
- Díky úzkému tvaru, mohou být tyto napájecí žlaby využity v různých konfiguracích a jsou často  instalovány
ve stájích mezi průchody nebo chráněné podél stěn.

- Hladký vnitřní povrch nádrže se snadno čistí. Napájecí žlab je osazen 33/42 mm vypouštěcí zátkou umožňující
rychlé vypuštění a snadné čištění.

- Robustní vnitřní okraj zajišťuje optimální využití a zabraňuje rozlévání vody do podestýlky.

NAPÁJEČKY 
POLYBAC S
Tento napájecí žlab určený 
k montáži na zemi je vybaven 
plovákovým ventilem. Hluboká 
úzká polyetylenová rotačně 
tvářená nádrž. Tyto robustní 
napájecí žlaby jsou vhodné pro 
skot, koně, apod.

Mechanismus přívodu vody je 
chráněn snímatelným krytem 
z hliníkové slitiny nebo nerezové 
oceli. 

•  Plovákový ventil LA GÉE s průtokem až 
32 l/min.

•  Vybavena systémem pro zastavení vody
•  1/2” koncovka (samec) pro přívod vody

NAPÁJEČKY 
POLYBAC S

Spolehlivé
a ekonomické

Tyto napáječky jsou 
vyrobené metodou 
rotačního tváření

plastů, díky tomu jsou 
přirozeně odolné proti 

korozi.

NAPÁJEČKY 
POLYBAC M
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
 Dojnice 40 0,70-0,80 m
Dobytek na žír 40 0,70-0,80 m
Koně 40 0,90-1,20 m

22

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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Velmi rychlý průtok, vybaveny 3 plovákovými ventily, 

lze připojit i 4. ventil.

Vyhřívané 
NAPÁJECÍ ŽLABY POLYMAX

Poznámka:
Cirkulátor umožňuje 
přenesení tepla přímo 
do nádrže s vodou. 
Společně s topnými 
spirálami je celá 
napáječka dokonale 
nezámrzná.

Průřez
POLYMAX C

CIRKULÁTOR
Nezbytný pro připojení k vytápěcímu systému 
caloporteur

Ochrana proti zamrznutí, 
 viz str. 30 a 31

-  Díky svému mělkému provedení a velikosti lze tyto napáječky využívat v řadě různých
konfigurací. Často jsou umisťovány mezi průchody u stání nebo v určených prostorách pro
napájení, kde zvířata mohou pít z obou stran napáječky najednou.

-  Nádrž je vybavena novou vypouštěcí zátkou o velkém průměru (90 mm) pro snadné čištění,
která je přístupná zvenku a velmi snadno se používá.

Rychlé
vypouštění

POLYMAX
-  Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do
maximálně 4 barů.

-  Spolehlivé a univerzální, kapacita 200 l.

-  Žlab připevníte k zemi pomocí velkých
pevných montážních otvorů integrovaných
přímo v těle rotačně tvářeného žlabu.

- Vybaveny plovákovým ventilem a mělkou robustní
rotačně tvářenou dvojstěnnou nádrží z polyetylenu.

-  Díky 3/4” mosaznému potrubí, které zásobuje plovákový
ventil, mohou být napájecí žlaby připojeny k uzavřenému
okruhu systému vyhřívání,
viz vyhřívací systém caloporteur na str. 31.

2 PROVEDENÍ 
NAPÁJECÍCH ŽLABŮ 
POLYMAX 
- POLYMAX
- Vyhřívaný žlab POLYMAX C

- Mechanismus je chráněn
zacvakávacím dvojstěnným rotačně
tvářeným krytem, který může být
sundán bez použití jakýchkoli nástrojů.

Tyto žlaby jsou vyrobené metodou rotačního tváření

plastů, díky tomu jsou přirozeně odolné proti korozi.

NAPÁJECÍ ŽLABY POLYMAX
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Popis
Kód Kód

Nevyhřívané Vyhřívané 4 x 80 W

POLYMAX P113 05 73 P113 05 75

Příslušenství a náhradní díly

Cirkulátor Polymax P113 07 84

Zátka Ø 90 mm. P113 07 64
Bílý plovákový ventil s průtokem až 
32 l/min. P113 83 10

Balení 10 těsnění pro plovák P113 07 60

-  8 otvorů pro ukotvení žlabu,
což zajišťuje jeho větší
odolnost.

-  Napáječku nainstalujte na
betonovou desku v úrovni cca
20 cm nad zemí.

 Napájecí žlaby POLYMAX mohou být instalovány samostatně nebo ve dvojicích tak, že zadní strany 
s technickými komponenty jsou otočeny k sobě. Tento způsob instalace umožňuje vytvořit velký prostor 
pro snadné napojení vody a elektřiny.
Zadní strana krytu mechanismu je navržena tak, aby se dala oddělit, lze potom propojit přívod vody 
i elektřiny vzájemně mezi napáječkami.

-  Systém uzavření
plovákového
ventilu, který
kdykoliv
umožňuje zastavit
přívod vody bez
použití nářadí.

Velmi rychlý průtok, vybaveny 3 plovákovými ventily,

lze připojit i 4. ventil.

Ideální vyhřívání, zabraňuje zamrznutí

-  Pomocí 4 topných spirál POLYRESISTANCE
můžete kdykoliv vytvořit ze standardního
napájecího žlabu POLYMAX vyhřívaný model.

Spodní pohled na vyhřívaný napájecí žlab

Náš tip 

Lze použít s transformátorem 400VA – 
17A a termostatem 220 V – 16 A , viz 

str. 30.

•  Napáječky POLYMAX jsou vybaveny 3 plovákovými 
ventily LA GÉE (32 l/min), je možné doinstalovat 
i 4. plovákový ventil.

-  Vyhřívaný žlab POLYMAX je vybaven 4 topnými spirálami
POLYRESISTANCE 24 V, 80 W, které mohou být připojeny přímo do elektrické sítě. Díky
dvoustěnné konstrukci nádrže a vnějšímu plášti, který je schopen s minimálními tepelnými
ztrátami uchovat teplo vyrobené systémem vyhřívání, je tento systém vysoce efektivní.

-  3 topné spirály POLYRESISTANCE jsou umístěny pod nádrží
s vodou a 1 topná spirála je umístěna v zadní části s ostatními
technickými komponenty.

NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYMAX
Kvůli produkci mléka potřebuje 

kráva každý den velké množství 
vody. Odhaduje se, že dojnice 
může spotřebovat až 40 % 
své denní spotřeby hned poté, 
co opustí dojírnu.  Z tohoto 
důvodu je nezbytné, aby 
nádrže na vodu byly umístěné 

hned v této oblasti a aby 
měly  adekvátní průtok.  Výrobky 
řady POLYMAX a POLYNOX jsou 
navrženy tak, aby tyto požadavky 
splňovaly.

Vyhřívané  
NAPÁJECÍ ŽLABY POLYMAX

Tyto žlaby jsou vyrobené metodou rotačního tváření 

plastů, díky tomu jsou přirozeně odolné proti korozi.

NAPÁJECÍ ŽLABY POLYMAX
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na napáječku Zvířat na napáječku

155 MS 225 MS
Dojnice 20 30
Dobytek na žír 25 40
Koně 20 40

24

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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VÝKLOPNÉ NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYNOX A POLYBAC

Ochrana proti zamrznutí, 
 viz str. 30 a 31

Popis

Kód Kód

Nevyhřívané Topný výkon 80W

Baleno individuálně

POLYNOX 155, výklopný, nástěnný P113 03 31 nástěnný/samostojný
P113 03 33POLYNOX 155, výklopný, samostojný P113 03 30

POLYNOX 225, výklopný, nástěnný P113 03 35 nástěnný/samostojný 
P113 03 37POLYNOX 225, výklopný, samostojný P113 03 34

Náhradní díly
Zelený plovákový ventil (15 l/min) s regulačním šroubem pro nastavení 
výšky/průtoku vody speciálně navržený pro napáječku POLYNOX a Polyflex NC

P113 83 09

Balení 10 těsnění pro plovákový ventil P113 07 60

POLYNOX 155, nástěnný
délka 1,55 m

K dispozici ve 2 délkách pro 
samostojný i nástěnný model

-  Robustní vyklápěcí
mechanismus s
ertalonovými kotouči
(průměr: 80 mm) zajišťuje
dlouhodobé a nehlučné
vyklápění žlabu.

Průřez
POLYNOX

Průřez
vyhřívaný napájecí žlab 

POLYNOX C

Kapacita 
jednotlivých 

modelů:
1,55 m: 28l
2,25 m: 45l

Samostojný

Nástěnný

VÝKLOPNÉ NAPÁJEČKY POLYNOX NÁSTĚNNÉ-
Samostojné

Dostupné ve 4 provedeních:
-  Spolehlivé a univerzální; vysoce kvalitní napájecí plechové žlaby z nerezové oceli
AISI 304.

-  Vybaveny plovákovým ventilem a mělkou robustní nádrží z nerezové oceli.

-  Mechanismus přívodu vody a vyklápěcí mechanismus jsou chráněny odnímatelným
pevným rotačně tvářeným krytem.

-  Snadné použití - díky kruhovému madlu se žlab velmi snadno vyklápí.
Navíc je vyklápěcí mechanismus dobře chráněn proti poškození zvířaty a je vybaven
automatickými zarážkami po 90° při otáčení.

-  Díky 3/4 "potrubí, které zásobuje plovákové ventily, mohou být žlaby POLYNOX
připojeny k recirkulačnímu systému vyhřívání.
Viz systém CALOPORTEUR na str. 31

Velmi vysoký průtok
zajištěn pomocí  

3 plovákových ventilů.

POLYNOX 225, 
samostojný

délka 2,25 m

Tyto napájecí systémy s nerezovým výklopným žlabem jsou vybaveny 
polyetylenovým krytem napájecího mechanismu a rámem z nerezové 

oceli. Jsou přirozeně odolné proti korozi.

VÝKLOPNÉ NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYNOX
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na napáječku Zvířat na napáječku

30 M 75 M
Dojnice 20 40
Dobytek na žír 25 45
Koně 20 40
Ovce 50 90
Kozy 50 90
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —
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Polybac
30 M

and 75 M

75 M

30 M

Náš tip
Zvolte transformátor a termostat vhodný do 
vaší instalace - viz str. 30,

Popis Kód Balení
Dvojitá napáječka POLYBAC 30 M P113 05 11 Baleno jednotlivě - krabice
Dvojitá napáječka POLYBAC 75 M P113 05 13 Baleno jednotlivě - krabice

Náhradní díly
Bílý plovákový ventil s průtokem až 32 
l/min.

P113 83 10

Balení 10 těsnění pro plovákový ventil P113 07 60

Příslušenství pro montáž
- PATENTOVANÝ
jednoduchý trubkový
rám pro výklopný žlab
POLYBAC 30 M
- PATENTOVANÝ dvojitý
trubkový rám pro výklopný 
žlab POLYBAC 75 M, viz 
str. 17.

Spolehlivé a ekonomické
Výklopný 
POLYBAC 

30 M - 30 L

Výklopný 
POLYBAC 

75 M - 75 L

•  Vybaveny plovákovým ventilem LA GÉE 32 l/min pro práci s 
tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.

VÝKLOPNÝ ŽLAB POLYBAC M
-  2 provedení výklopného žlabu POLYBAC M
- (VÝKLOPNÝ) POLYBAC 30 M
- (VÝKLOPNÝ) POLYBAC 75 M DVOJITÝ

-  PATENTOVANÝ vysoce odolný zahnutý okraj zajišťuje
snadné čištění nádrže. Nádrže jsou vybaveny 33/42mm
flexibilní vypouštěcí zátkou pro čištění.

-  Mechanismus přívodu vody je chráněn snímatelným krytem
z nerezové oceli.

-  Napájecí žlab připojíte velmi snadno k přívodu vody
- všechny výklopné žlaby POLYBAC M disponují ½”
nerezovou opletenou hadicí.

VÝKLOPNÉ NAPÁJECÍ ŽLABY POLYNOX
- POLYNOX 155 nástěnné nebo samostojné
- POLYNOX 225 nástěnné nebo samostojné
-  Nevyhřívané modely mohou být snadno
přeměněny v modely vyhřívané pouze pomocí  
topné spirály POLYRESISTANCE (volitelné příslušenství).

VYHŘÍVANÝ NAPÁJECÍ ŽLAB POLYNOX C
Navržené jako nástěnné nebo samostojné.

2 modely vyhřívaných napájecích žlabů POLYNOX:
- POLYNOX C MS 155 - POLYNOX C MS 225

-  Vyhřívané modely jsou vybaveny topnou spirálou POLYRESISTANCE 24 V, 80 W, která se připojuje
přímo k transformátoru. Tento systém je velmi účinný díky jeho umístění v rotačně tvářeném plášti, který
zadržuje produkované teplo.

-  Systém uzavření plovákového ventilu, který kdykoliv umožňuje zastavit přívod vody bez použití nářadí.

Ideální ve vyhřívaném provedení,

které chrání plovákový 
mechanismus před mrazem.

Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do 
maximálně 4 barů.

•  Napájecí žlaby POLYMAX jsou vybaveny 3 
zelenými plovákovými ventily LA GÉE (15 l/
min) s regulačním šroubem.

NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYNOX
Kvůli produkci mléka potřebuje 
kráva každý den velké množství 
vody. Odhaduje se, že dojnice může 
spotřebovat až 40 % své denní 
spotřeby hned poté, co opustí dojírnu.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 
nádrže na vodu byly umístěné hned 
v této oblasti a aby měly  adekvátní 
průtok.
Výrobky řady POLYMAX a POLYNOX 
jsou navrženy tak, aby tyto požadavky 
splňovaly.

VÝKLOPNÉ NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYNOX A POLYBAC

VÝKLOPNÉ NAPÁJECÍ ŽLABY 
POLYNOX
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 15 0,20 m
Dobytek na žír 15 0,20 m
Koně 15 0,20 m

26

— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

Rear view
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POLYPUMP

Moderní provedení, robustní 
a lehké

PASTEVNÍ PUMPY
MISKOVÉ PASTEVNÍ PUMPY POLYPUMP

Popis
Kód

Baleno jednotlivě - krabice

POLYPUMP P113 05 91

Sací koš se zpětným ventilem P113 05 94

Sací koš s hadicí 7 m P113 05 95

-  Sací koš se zpětným
ventilem bez hadice.

Příslušenství
Kompletní sada 
obsahuje 7m hadici 
o průměru 25 mm, sací
koš se zpětným ventilem 
a potřebné montážní 
prvky.

Přívod vody je napojen přímo ze zadní strany 
rotačně tvarované nádrže pumpy přes mosazný 
závit (samice) integrovaný přímo v těle pumpy.

Tyto napáječky jsou vyráběny pro 2 typy 
koncovek:

- Hadicová koncovka - Ø 25 mm
- Koncovka s vnějším závitem (samec) - Ø 25 mm

Spolehlivá a robustní 
přípojka z mosazi pro 

přívod vody.

POLYPUMP 
Tyto pumpy jsou velmi výhodné pro pastviny, 
které jsou vzdálené od statku a stáda bez 
mladých zvířat.  Jednoduchá rotačně tvářená 
dvoustěnná nádrž s flexibilní 25mm vypouštěcí 
zátkou ve dně pro snadné čištění a vypouštění 
vody.  
Dostupné ve 2 provedeních:
-  Vybaveny robustní rotačně tvarovanou polyetylenovou miskou. Tyto pastevní pumpy jsou vhodné pro skot, koně apod.
-  Mechanismus je kompletně vyrobený z vysoce kvalitního litého hliníku a je velmi odolný proti poškození.
-  Mírně skloněné dno udržuje malou zásobu vody v zadní části a ta láká zvířata.
-  Při každém stlačení ramene, které je speciálně uzpůsobeno pro tlamu zvířete, se načerpá do rotačně tvářené nádrže
přibližně 0,5 l čerstvé vody. U miskového provedení pastevní pumpy POLYPUMP voda volně přeteče i do malé misky na
straně pumpy.

-  Tyto pastevní pumpy instalujte na menší betonovou desku nebo dřevěný podstavec, abyste celý mechanismus vyvýšili
o 20-30 cm nad okolní terén.

-  4 pevné otvory pro ukotvení
-  Pákový mechanismus a rameno čerpadla
jsou vyrobeny z litého hliníku. Táhlo
čerpadla je vedeno ve vodicích kroužcích.

-  Membrána s protihlukovým dorazem
ramene čerpadla

Lehké a robustní
PASTEVNÍ PUMPY POLYPUMP

jsou schopny čerpat přírodní podzemní vodu z hloubky až 7 m a ze 
vzdálenosti až 70 m 

bez potřeby dalších složitých zařízení a instalací. 

Tyto pastevní pumpy se velice snadno ovládají.

PASTEVNÍ PUMPY
POLYPUMP
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Doporučená instalace a použití
Zvíře Zvířat na 1 napáječku Výška
Dojnice 15 0,20 m
Dobytek na žír 15 0,20 m
Koně 15 0,20 m
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Popis
Kód

Baleno jednotlivě - krabice

MISKOVÉ PASTEVNÍ PUMPY POLYPUMP P113 05 93

Sací koš se zpětným ventilem P113 05 94

Sací koš s hadicí 7 m P113 05 95

Moderní provedení, robustní 
a lehké

Pákový mechanismus a rameno čerpadla jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního litého hliníku.   
Jsou velmi flexibilní, spolehlivé a odolné. 

Jejich membrány a ventily vyrobené z vstřikovaného 
polymeru zajišťují dlouhou životnost.

Polymerová membrána fungující jako protihlukový
doraz ramene čerpadla.

MISKOVÉ PASTEVNÍ 
PUMPY POLYPUMP
Tyto pumpy jsou velmi výhodné pro pastviny, které 
jsou vzdálené od statku a stáda kojících krav nebo 
skupiny klisen s hříbaty.

Nabízí stejné výhody jako POLYPUMP, ale má 
navíc na straně ještě jednu malou misku speciálně 
pro mladá zvířata.

Obě misky pastevní pumpy jsou vyrobené 
z rotačně tvářeného dvoustěnného polyetylenu 
a jsou vybaveny 25mm vypouštěcí zátkou pro 
čištění a vypouštění. MISKOVÉ PASTEVNÍ 

PUMPY POLYPUMP

POLYPUMP
představují nejnovější generaci 
pastevních pump.  
Díky kombinaci rotačně tvářené 
polyetylenové základny a horní 
části skládající se z pákového 
mechanismu a ramene čerpadla 
vyrobených z litého hliníku je celý 
systém jak stabilní tak i lehký.

Spolehlivá a robustní 
přípojka z mosazi pro 

přívod vody. 

PASTEVNÍ PUMPY
MISKOVÉ PASTEVNÍ PUMPY POLYPUMP

Spolehlivá a robustní 
přípojka z mosazi pro 

přívod vody.

PASTEVNÍ PUMPY
POLYPUMP
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P113 83 41
+P113 83 43

P113 83 41

P113 83 43

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAPÁJEČKÁM

Vysoký průtok vody
53 l/min. při 5 barech

Popis Kód Balení

Vysokoprůtokový plovák, mosazné tělo 42 l/min při 4 barech, se 2 plováky P113 83 41 5

* Možnosti: 2 plovákové ventily navíc pro průtok 53 l/min při 5 barech P113 83 43 5

* Volitelně dodáván jako součást napáječek Polytherme 4 B-180 L

PLOVÁKOVÉ VENTILY PRO VYSOKÉ 
PRŮTOKYPROVEDENÍ Z MOSAZI

Pracuje s tlakem vody:
-  42 l/min při 4 barech (s nominálním průtokem 75 l/min),
standardně dodáván se 2 plovákovými tělesy

-  53 l/min při 5 barech (s nominálním průtokem 100 l/min),
se 2 plovákovými tělesy navíc (volitelné příslušenství)

Požadovanou výšku vody nastavíte posunutím plovákového 
ventilu na robustním nerezovém rameni, na kterém je
plovák připevněn.

Součástí je systém uzavření plovákového ventilu, který
kdykoliv umožňuje zastavit přívod vody.

Spolehlivý a odolný. Může být použit i při nižším tlaku
vody.

Novinka! 

Vnitřní závit 15/21 
(1/2”)

Vnější závit 20/27 
(3/4”) regulační šroub a uzavírací systém s těsněním

Vysoký průtok vody 
42 l/min. při 3 barech

Popis Kód Balení
Zelený plovákový ventil 15 l/min s regulačním šroubem pro nastavení výšky/
průtoku vody

P113 83 09 Blistrový obal - 10 ks

Bílý plovákový ventil 32 l/min. P113 83 10 Blistrový obal - 10 ks

Plovákový ventil pro nízký tlak P113 83 11 Blistrový obal - 10 ks
Bílý plovákový ventil 32 l/min s regulačním šroubem pro nastavení výšky/
průtoku vody

P113 83 12

Balení 10 těsnění pro nylonový plovák La Gée P113 07 60

Všechny hladinové nádrže a napáječky LA GÉE jsou vybaveny plovákovými 
ventily této řady. Při napouštění vody samospádem je potřeba použít plovákový 
ventil pro nízký tlak. Plovákové ventily jsou prakticky bezúdržbové, pouze 
může být potřeba vyměnit těsnění.

Výška a délka plovákového tělesa je nastavitelná, čímž 
se dá nastavit síla potřebná k zastavení přívodu vody 
v závislosti na tlaku vody v přívodním potrubí a na 
požadované hladině vody.

Plovákový ventil je pro tyto účely opatřen 
stupnicí.

Pákový uzavírací mechanismus trysky

Zámek ventilu umožňuje kdykoliv přerušit přívod 
vody do systému.

1

2

3

4 modely pro zajištění všech typů konfigurací:

-  Průtok 15 l/min, zelený nylonový plovák s regulačním šroubem pro nastavení výšky/průtoku
vody.

-  Průtok 32 l/min, bílý průsvitný plovák...
-  Průtok 32 l/min, bílý nylonový plovák s regulačním šroubem pro nastavení výšky/
průtoku vody. Ideální pro regulaci výšky vody v malých objemech.

-  Ventil pro nízký tlak, černý nylonový plovák.

PLOVÁKOVÉ VENTILY LA GÉE
Ideální pro práci s tlakem vody  od 3 do maximálně 4 barů.

PLOVÁKOVÉ VENTILY
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P113 07 51

P113 07 67P113 07 65

P113 07 52

P113 07 90

P113 07 92

P113 07 69

P113 08 11

P113 07 49 P113 07 50 P113 07 48

P113 06 05 P113 06 07 P113 83 38

P113 07 91 

Popis Kód Balení Balení

Sada pro údržbu řídicího ventilu P113 06 05 Blistrový obal 1

Sada 2 filtrů a 2 regulátorů s těsněním pro řídicí ventil P113 06 07 Blistrový obal 1

Patentované křížové šroubení POLYCROSS PATENTED 1/2-3/4 se 4 zátkami P113 04 51 Blistrový obal 1

Trubkový ventil k napáječkám + těsnění a matka P113 07 65 Blistrový obal 1

Vertikální jazyk k napáječkám + osička a šroubky P113 07 67 Blistrový obal 1

Horizontální jazyk k napáječkám + osička a šroubky P113 07 69 Blistrový obal 1

Křížové šroubení Polycross 1/2” - 3/4” se záslepkami P113 07 51 Blistrový obal 1

Sada 4 záslepek pro křížové šroubení Polycross: 2x1/2 + 2x3/4 P113 07 52 Blistrový obal 1

Hadice 1/2" (samec) rovná / 1/2" (samice) zahnutá, délka: 250 mm P113 07 90 Blistrový obal 1

Ochrana potrubí Omega - délka: 0,70 m P113 07 91 - 1

Redukční ventil MS 20/27 s manometrem P113 07 92 Baleno v krabici 1

Bezpečnostní ventil pro termostat na ochranu proti zamrznutí - samec Ø 15/21 mm P113 08 11 Blistrový obal 1

Mosazný T-kus (samice) P113 07 48 - 10
Mosazné koncové šroubení 15/21 mm (s vnějším závitem) s hadicovou koncovkou 
pro hadici Ø 19 mm

P113 07 49 - 10

Mosazné koleno 90° 15/21 mm se závitem vnitřní/vnitřní P113 07 50 - 10

Připojovací klema pro přímé napojení na 3/4” hadici 
P113 04 51

Příklad montáže: přímé napojení napáječky k přívodní hadici pomocí 
připojovací klemy.

s kódy P113 04 51 + P113 07 90

Díky termostatu zohledňuje tento ventil teplotu vody v soustavě, ve které je 
nainstalován. Je osazen v jednoduchém T-kusu nad instalací, kterou má chránit.
- Provozní tlak  od 0,01 do 8 barů.
- Maximální přípustná teplota 80 °C
- Otevírací teplota 1 °C.
- Zavírací teplota 4 °C v závislosti na tlaku vody.

Novinka!

Toto příslušenství osazené "řídicím ventilem" nebo systémem “technipilot” bylo navrženo tak, aby bylo co nejuniverzálnější.
Standardní vybavení může být kdykoliv změněno na jiný typ napáječky díky patentovanému systému La Gée. Napáječka s jazykovým ventilem určená pro velký 
dobytek může  být tak snadno změněna na napáječku pro telata pouhým vyměněním jazykového ventilu za kolíkový.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAPÁJEČKÁM

Popis Kód Balení

Nerezový plovákový box, průtok 32 l/min - 2 zahnuté držáky P113 83 05 Baleno jednotlivě - krabice

Nerezový plovákový box, průtok 32 l/min - 2 rovné držáky P113 83 07 Baleno jednotlivě - krabice

NEREZOVÉ  PLOVÁKOVÉ BOXY
2 typy upevnění:

- Model se zahnutými držáky

- Model s rovnými držáky

- Nerezové pouzdro z ušlechtilé oceli.
-  Přívod vody může být oboustranný (zleva i zprava).
- Ideální pro napájecí žlaby, které nebyly původně vybaveny systémem
konstantní hladiny.

Spolehlivé a 
univerzální

Zahnuté 
držáky 

•  Plovákový ventil LA GÉE průtokem až 32 l/
min. při tlaku od 3 do maximálně 4 barů.

•  Vybavena systémem pro zastavení vody
• ½” přípojka (samec) pro přívod vody na 
boku.

Baleno individuálně v krabicích, ideální 
pro přímý prodej.

Zahnuté 
držáky 

Plovákové boxy jsou dostupné ve 
2 provedeních.
Model se zahnutými držáky 
umožňuje snížení vodní hladiny.
Kompatibilní s většinou 
plastových, betonových nebo 
ocelových nádrží.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAPÁJEČKÁM

Popis Kód Balení

Vysokoprůtokový plovák, mosazné tělo 42 l/min při 4 barech, se 2 plováky P113 83 41 5

*Možnosti: 2 plovákové ventily navíc pro průtok 53 l/min při 5 barech P113 83 43 5

* Volitelně dodáván jako součást napáječek Polytherme 4 B-180 L

Vysoký průtok vody
42 l/min. při 3 barech

PLOVÁKOVÉ VENTILY
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DOMOCLICK®

DOMOCLICK® ”T”

200 VA
400 VA

SYSTÉMY VYHŘÍVÁNÍ NAPÁJEČEK

Termostat
Transformátor

TRANSFORMÁTOR
4 napájecí napětí:
-  50 VA, 100 VA, 200 VA a 400 VA pro napájení topných
patron a topných spirál Polyresistance a Polysonde (24 V).

-  Jednofázový systém připraven k připojení k 220 V  zdroji
napětí a vybaven bezpečnostní pojistkou.

TERMOSTAT
-  Termostat může být nainstalován mezi 24V transformátor
a zdroj 220V napětí. Když je termostat řádně nastaven na
4 °C, ušetří vám energii, protože spouští a vypíná systém
vyhřívání v závislosti na teplotě.

Popis Kód Balení

Termostat 220 V 16 A , napájení pro ochranu proti zamrznutí P113 08 09 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 50 VA - 2 A P113 08 01 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 100 VA - 4 A P113 08 03 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 200 VA - 8 A P113 08 05 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 400 VA - 17A P113 08 07 Jednotlivě

Popis Kód Balení

Topná páska 100 m + 20 výstražných cedulí P113 07 99 Cívka

Topná páska 50 m + 10 výstražných cedulí P113 07 98 Cívka

Topná páska 5 m + 1 výstražná cedule P113 07 97 Blistrový obal

Role hliníkové pásky (50 m x 50 mm) P113 07 86 po 1 ks

Připojovací souprava pro připojení napájení DOMOCLICK, 1 výst. linka, 1 koncovka topné pásky C P113 07 93 Jednotlivě

Připojovací souprava pro připojení napájení DOMOCLICK "T" + 2 koncovky topné pásky C P113 07 95 Jednotlivě

Topným kabelem o maximální délce 155 
m jednoduše omotáte přímo přívod vody 
a zajistíte jej hliníkovou páskou.
Pro ochranu kabelu před zvířaty můžete 
použít pozinkovaný kryt Omega. Viz str. 29.

*  Hodnoty uvedené pro venkovní teplotu 
0°C.

Napájení
220 V 25 W/m*

Průřez 1,23 mm2

Rozměry 4,9x13
Pojistka 25 A

SAMOREGULAČNÍ TOPNÁ PÁSKA
-  Snadná instalace, tato topná páska je samoregulační.
Můžete ji zkrátit na požadovanou délku. Pro ochranu kovového přívodu vody před
zamrzáním, postupujte podle pokynů dodávaných s topným kabelem.

-  2 elektrické dráty obalené isolačním plastovým materiálem, který obsahuje vodivé
grafitové částice.  Když se plast dostane do kontaktu s teplem nebo chladem, roztáhne
se nebo smrskne, čímž zvětší nebo zmenší kontakt mezi částicemi, čímž způsobí ohřívání
pásky.

-  Kabel může být připojen přímo k 220V napájecímu zdroji pomocí připojovací soupravy
pro připojení napájení DOMOCLICK® . Kabel můžete ustřihnout pod každou napáječkou
a připojit jej k celému systému pomocí spojení DOMOCLICK® ”T” .
Oba konce kabelu musí být připojeny a chráněny specifickým zakončením.

-  Spolu s termostatem je tato instalace velmi úsporná.

POLYSONDE
-  Vysoce účinný systém ochrany proti zamrznutí.

-  24V topné těleso vložené do mosazné patrony zajišťuje ochranu mechanizmu proti zamrznutí v napáječce 
se šroubením POLYCROSS.

-  Topná patrona je univerzální a může být připojena k 1/2” koncovce (samice) nebo k 3/4” koncovce
(samice) na křížení POLYCROSS a to tak, že topné těleso vyjmete z patrony a vložíte jej zpět obráceně.

-  Topná patrona musí být připojena k příslušnému transformátoru podle počtu instalovaných topných těles,
viz tabulka na str. 31.

-  Spolu s termostatem je tato instalace velmi úsporná.

Popis Kód Balení Cena za ks 
bez DPH

Topná patrona Polysonde 24V 12W - 0,5 A P113 07 82 Blistrový obal 58.50 €

POLYSONDE
vyhřívané

Univerzální, s 
koncovkou ½” 

i ¾”

Toto příslušenství lze využít u všech napáječek řady 
"PF" LA GÉE a u jazykových a kolíkových napáječek 

Polyflex Mělo by být nainstalováno elektrikářem 
v souladu s příslušnými předpisy.

Napájení
24 V 12 W-05 A

SYSTÉMY VYHŘÍVÁNÍ
NAPÁJEČEK
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Rozměry
v. 0,63 x š. 0,58 m x hl. 0,15

31

P113 92 31
P113 04 45

P113 07 96

Popis Kód Balení

Topná patrona Polysonde 24V 50W - 2 A P113 07 83 Blistrový obal

Topná patrona Polysonde 24V 80W - 3 A P113 07 80 Blistrový obal
Pomocí topných spirál Polyresistance uvedených výše snadno přeměníte nevyhřívané napáječky 
ve vyhřívané.

Transformátor Počet zařízení na 1 transformátor

POLYSONDE
24V 12W - 0,5A

POLYRESISTANCE
24V 30W - 1,2A

POLYRESISTANCE
24V 50W - 2A

POLYRESISTANCE
24V 80W - 3A

POLYRESISTANCE
24V 180W - 8A

50 W - 2A 4 1 1 0 0
100 W - 4A 8 3 2 1 0
200 W - 8A 16 6 4 2 0
400 W - 17A 32 13 8 5 2

Při připojování elektrických kabelů k transformátoru se řiďte výkresy a pokyny uvedenými v dokumentaci dodávané 
s výrobkem (vždy záleží na výkonu vaší soustavy).Počet topných spirál Polyresistance podle typu napáječky:

-  Polyspring II: 1x50 W nebo 1x80 W nebo1x180 W v závislosti na 
modelu.

- Polymax: 4x80 W
- Polynox: 1x80 W
- Résinox II: 1x30W nebo 1x50 W

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÁJECÍ 
ZDROJE
Jeden termostat 220 V, 16 A může regulovat:
- 8 transformátorů 50 W - 2A
- 4 transformátory 100 W - 4A
- 2 transformátory 200 W - 8A
- 1 transformátor 400 W - 17A

Popis Kód Balení

Balení 5 nerezových držáků Omega pro připevnění 3/4” potrubí P113 04 45 po 1 ks
Trubka z galvanizované oceli Ø 25/2 mm d. 1,50 m pro ochranu kabelu topné 
patrony Polysonde

P113 07 96 po 1 ks

Signální žárovka LED 24 V P113 92 31 po 1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OCHRANU 
PROTI ZAMRZNUTÍ

Popis Kód Balení

Oběhové čerpadlo pro použití v potravinářství 230 v - 50 Hz P113 08 13 po 1 ks

Zpětný ventil 20/27 vnitřní/vnitřní P113 08 15 po 1 ks

OBĚHOVÉ ČERPADLO
V oblastech s malými mrazy a nepříliš vysokými zápornými 
teplotami postačí k ochraně soustavy před zamrznutím 
nainstalovat oběhové čerpadlo se zpětným ventilem.
- Max. průtok 5.5,m3/h
- Vstupní a výstupní závit (samec) Ø 50 mm
- Dodáváno s napájecím zdrojem IP 42
- 3 hodnoty otáček (V1=70 w, V2=102 w, V3=114 w)

Novinka! 

Systém by měl být nainstalováno elektrikářem v souladu s příslušnými předpisy.

- Celý systém je plně chráněn v odizolované rotačně tvářené polyetylenové skříňce.

-  Napájení: 3 kW. Požadované napájecí napětí: 220 V jednofázové, připojený proudový chránič (musí být připojen 
již během instalace).

-  Počet napáječek a maximální vzdálenost mezi první a poslední napáječkou závisí na několika faktorech: délka
soustavy, průměr a typ potrubí, venkovní teplota atd.

- soustava měřící 150 m tam a zpět - systém CALOPORTEUR může poskytnout dostatečnou ochranu proti zamrznutí 
až 30 napáječkám.  Tento počet napáječek lze aplikovat na soustavu z odizolovaných polyetylenových trubek za
předpokladu okolní teploty -18 °C při zajištění teploty vody 8 °C.

-  Voda v soustavě je uzavřená do okruhu. Voda z vodovodní soustavy vstoupí do systému a prochází skrz ohřevný 
válec z nerezové oceli vybavený 3000W nerezovým rezistorem, který okamžitě vodu ohřívá. Oběhové čerpadlo 
promíchává vodu a tato voda poté cirkuluje v uzavřeném okruhu procházejícím všemi napáječkami.

-  Bezpečnost je zajištěna systémem ventilů, automatických odvzdušňovacích ventilů a zpětných ventilů, které jsou
součástí dodávky a jsou nainstalovány technikem během instalace soustavy.

-  Řídicí jednotka ve vodotěsné IP55 skříňce zapíná a spouští vytápění na základě potřeby, čímž
šetří spotřebu elektrické energie celého zařízení. Popis Kód Balení

Skříňka se systémem vyhřívání Caloporteur 220 V, 3 kW P113 07 81 po 1 ks

Technické parametry:
-  Vybavený oběhovým čerpadlem splňujícím
normy pro použití v potravinářství, které
je schopné zajistit cirkulaci vody v ¾”
potrubí v okruhu dlouhém až 300 m.

- Maximální počet napáječek, které lze
připojit k uzavřenému okruhu systému
závisí na parametrech soustavy a na
charakteru podnebí.

Účinný a 
ekonomický 
Tento systém 
je chráněn

v rotačně tvářené
polyetylenové 

skříňce

SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ CALOPORTEUR

• Vybaveno
detektorem
přítomnosti vody

Systém oběhu vody 
a vyhřívání - vysoce efektivní 
a nezbytný pro plnou ochranu 
proti zamrznutí.

Provoz je
velmi snadný a úsporný, funguje 
na stejném principu jako 
centrální vytápění.

SYSTÉMY VYHŘÍVÁNÍ NAPÁJEČEK

Popis Kód Balení

Termostat 220 V 16 A , napájení pro ochranu proti zamrznutí P113 08 09 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 50 VA - 2 A P113 08 01 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 100 VA - 4 A P113 08 03 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 200 VA - 8 A P113 08 05 Jednotlivě

Transformátor, napájení pro ochranu proti zamrznutí 400 VA - 17A P113 08 07 Jednotlivě

Popis Kód Balení

Topná páska 100 m + 20 výstražných cedulí P113 07 99 Cívka

Topná páska 50 m + 10 výstražných cedulí P113 07 98 Cívka

Topná páska 5 m + 1 výstražná cedule P113 07 97 Blistrový obal

Role hliníkové pásky (50 m x 50 mm) P113 07 86 po 1 ks

Připojovací souprava pro připojení napájení DOMOCLICK, 1 výst. linka, 1 koncovka topné pásky C P113 07 93 Jednotlivě

Připojovací souprava pro připojení napájení DOMOCLICK "T" + 2 koncovky topné pásky C P113 07 95 Jednotlivě

SYSTÉMY VYHŘÍVÁNÍ
NAPÁJEČEK
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Doporučená instalace a použití
Pro další informace si od nás vyžádejte 
příslušný technický list a podívejte se na 

str. 3.
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

135 mm

23
0 

m
m

170 mm

28
0 

m
m

210 mm

33
0 

m
m

0,43 m

0,39 m

0,22 m

0,52 m

0,46 m

0,23 m

Nerezové koleno 1/2"-
1/2"

úhel 45°
P113 04 33

NAPÁJECÍ VENTILY POLYPORC
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hloubka
150 mm

Pro prasata ve 
výkrmu

Hloubka
115 mm

Pro selata po 
odstavu

Hloubka

85 mm

Pro selata

INIDIVDUÁLNÍ 
KRMNÉ ŽLABY
-  Tyto krmné žlaby vyrobené
z potravinářsky kvalitního 
polyetylenu jsou určené do 
porodního boxu a mohou 
být umístěny do jakéhokoliv 
pozinkovaného koryta 
s poškozeným dnem.

-  Vyměnitelný nerezový
niplový ventil pro
napáječky POLYPORC
s nastavitelným průtokem.

Popis Kód Balení
Napáječka POLYPORC - selata P113 04 01 Balení po 5 - karton
Napáječka POLYPORC - selata po odstavu P113 04 03 Balení po 5 - karton
Napáječka POLYPORC - prasata na výkrm P113 04 05 Balení po 5 - karton
3 náhradní niply pro napáječky P113 04 11 1
Individuální krmný žlab bez okraje P113 13 03 25
Individuální krmný žlab s okrajem P113 13 05 25 

Jistota dlouhé 
životnosti

Krmný žlab s okrajem

Krmný žlab bez 
okraje

POLYPORC pro prasata na výkrm / 
prasnice / kance

POLYPORC pro selata po 
odstavu

NAPÁJEČKY POLYPORC
-  Určeny k montáži přímo na zeď ve vhodné výšce odpovídající
věku zvířat.

-  Mělké napáječky s malou zásobou vody. Tyto miskové napáječky 
jsou velice ekonomicky výhodné a to jak vzhledem ke spotřebě
vody, tak i lepších průměrných denních přírůstků v chovu.

- Napáječky POLYPORC se vyrábí ve 3 provedeních:
- POLYPORC pro selata
- POLYPORC pro selata po odstavu
- POLYPORC pro prasata na výkrm / prasnice / kance.

-  Napáječky POLYPORC jsou vybaveny nastavitelnými niplovými
ventily vyrobenými z odolné nerezové oceli.

-  ½" koncovka (samice) na vrchu napáječky je snadno přístupná
a lze ji připojit přímo k ¾" nerezovému potrubí s ½" šroubovacím 
závitem. Vyhnete se tak dalším nákladům spojeným s pořizováním 
dalších trubek nebo komerčního adaptéru.

POLYPORC pro 
selata

Napáječky POLYPORC jsou velice kvalitní 
a jsou určeny a dimenzovány pro prasata všech 

věkových kategorií.

Vyrobené z nerezové 
oceli 304

Robustní napáječky

NAPÁJEČKY POLYPORC 
KRMNÉ ŽLABY
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Doporučená instalace a použití
Pro další informace si od nás 

vyžádejte příslušný technický list 
a podívejte se na str. 3.
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— TECHNICKÁ SPECIFIKACE —

61 mm

Ø 19

74 mm

Ø 20

81 mm
Ø 25

FITTINGS

P113 04 37
P113 04 39
P113 04 41

0,22 m
0,46 m

0,23 m

Pro selata

Pro selata po 
odstavu

Pro prasata ve 
výkrmu

Popis Kód Balení

Balení 5 nerezových držáků Omega pro 3/4” nerezovou trubku P113 04 45 1

Balení 5 nerezových úchytek pro 3/4” nerezovou trubku P113 04 47 1

Balení 5 nerezových klem pro 3/4” nerezovou trubku P113 04 49 1

1/2” Připojovací klema pro 3/4” trubku - balení po 3 P113 04 51 1

Šroubení 1/2” hadicové -1/2” vnější - balení po 3 P113 04 52 1

Připojovací klema pro 3/4” trubku s flexibilní hadicí P113 04 53 1

1/2” hadicové šroubení - balení po 3 ks P113 04 55 1

1/2”-1/2” nerezové šroubení s regulátorem průtoku - balení po 3 ks P113 04 57 1

Popis Kód Balení

3/8” - 1/2” napájecí ventil pro selata - balení po 3 ks P113 04 21 1

1/2” - 1/2” napájecí ventil pro selata po odstavu - balení po 3 ks P113 04 23 1

3/4” - 1/2” napájecí ventil pro prasata ve výkrmu - balení po 3 ks P113 04 25 1

15° koleno vnitřní/vnitřní - balení po 3 ks P113 04 31 1

45° koleno vnitřní/vnitřní - balení po 3 ks P113 04 33 1

3/4" nerezová trubka s 1/2" závitem vnější/vnější - délka: 50 cm P113 04 37 5

3/4" nerezová trubka s 1/2" závitem vnější/vnější - délka: 75 cm P113 04 39 5

3/4" nerezová trubka s 1/2" závitem vnější/vnější - délka: 100 cm P113 04 41 5

Nerezový držák omega 
pro montáž nerezové trubky Ø 3/4”

P113 04 45 Šroubení
1/2” hadicové -1/2” vnější

P113 04 52

Adaptér
Adaptér s 1/2” hadicovou koncovkou s 

1/2” vnějším závitem 
Adaptér s 1/2” hadicovou koncovkou s 

1/2” vnitřním závitem
P113 04 55

Připojovací klema
pro 3/4” trubku.

P113 0451
Připojovací klema pro ¾” trubku s flexibilní 

hadicí.
P113 04 53

Nerezové koleno 1/2"-1/2"
úhel 15°

P113 04 31

Nerezová úchytka pro montáž 
nerezové trubky Ø 3/4”

P113 04 47

Nerezová klema
pro montáž nerezové trubky Ø 3/4”

P113 04 49

Nerezové koleno 1/2"-
1/2"

úhel 45°
P113 04 33

Nerezové trubky, délka:
500, 750 a 1000 mm.

Vnější průměr 3/4”
1/2” závit vnější/vnější

Nerezové šroubení 
Vnější/vnitřní 1/2" 

s regulátorem průtoku
P113 04 57

Napájecí ventil 
POLYPORC pro 

selata po odstavu

Napájecí ventil 
POLYPORC pro prasata 

ve výkrmu

-  Napájecí ventily POLYPORC mají ½” koncovku se závitem a jsou vybaveny
standardním filtrem.

Jsou vhodné pro prasata všech věkových kategorií. Instalace je velmi snadná.
Napáječky připevněte do příslušné výšky přímo ke stěně pomocí nerezového
úhlového šroubení 15° nebo 45° a připojte k nerezové trubce do odpovídající 
výšky v závislosti na věku zvířat.
Díky nerezovým trubkám je systém přívodu vody odolný a chráněný proti
možnému poškození zvířaty.
1/2” šroubovací nerezové trubky mohou být připojeny přímo k existujícímu
vodovodnímu potrubí (které je nejčastěji ¾”) pomocí připojovací klemy a
adaptéru určeného pro tento účel.
K připevnění trubek ke zdi můžete použít celou řadu dostupných plochých konzolí 
a omega držáků.
Průtok vody lze upravit přidáním ½” nerezové koncovky (samec/samice)
vybavené regulátorem průtoku.

NAPÁJECÍ VENTILY POLYPORC
- Vysoce kvalitní napájecí ventily z nerezové oceli

3 modely:
- Napájecí ventil POLYPORC pro selata
- Napájecí ventil POLYPORC pro selata po odstavu
- Napájecí ventil POLYPORC pro prasata na výkrm / prasnice / kance.

Napájecí ventil 
POLYPORC pro 

selata 

Provedení, napájecí ventil, velikost 
a průtok vody těchto napáječek je 
přizpůsoben velkému intenzivnímu 
chovu prasat.
Navíc je cena niplových 
napáječek ve srovnání s miskovými 
napáječkami nízká.

Jednoduchý 
mechanismus 

s možností nastavení 
3 hodnot průtoku.

Vyrobené 
z nerezové oceli 

304
Robustní

NAPÁJECÍ VENTILY POLYPORC
PŘÍSLUŠENSTVÍ

NAPÁJEČKY POLYPORC 
KRMNÉ ŽLABY
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P113 19 51

NÁŘADÍ

Profesionální řada

Zesílená násada zajišťuje větší 
odolnost

NÁŘADÍ

Popis Kód Délka Šířka Balení

ABS lopata s madlem, dodávána v demontovaném stavu P113 19 01 1,60 m 0,37 m 10

ABS lopata s madlem, dodávána smontovaná P113 19 03 1,60 m 0,37 m 70

Hrablo na hnůj s madlem, dodáváno v demontovaném stavu P113 19 05 1,43 m 0,66 m 10

Hrablo na hnůj s madlem, dodáváno smontované P113 19 07 1,43 m 0,66 m 35

Hrablo na siláž s madlem, dodáváno v demontovaném stavu P113 19 09 1,40 m 0,66 m 10

Hrablo na siláž s madlem, dodáváno smontované P113 19 11 1,40 m 0,66 m 35

Lopata s dlouhou násadou a madlem, zelená řada, dodávána v demontovaném stavu P113 20 01 1,60 m 0,37 m 10

Lopata s dlouhou násadou a madlem, zelená řada, dodávána smontovaná P113 20 03 1,60 m 0,37 m 70

Lopata s krátkou násadou a madlem, zelená řada, dodávána v demontovaném stavu P113 20 05 1,20 m 0,37 m 10

Lopata s krátkou násadou a madlem, zelená řada, dodávána smontovaná P113 20 07 1,20 m 0,37 m 70

Hrablo s dlouhou násadou a madlem, zelená řada, dodáváno v demontovaném stavu P113 20 09 1,43 m 0,66 m 10

Hrablo s dlouhou násadou a madlem, zelená řada, dodáváno smontované P113 20 11 1,43 m 0,66 m 35

Lopata s dlouhou násadou, červená řada, dodávána v demontovaném stavu P113 21 01 1,60 m 0,37 m 10

Lopata s dlouhou násadou, červená řada, dodávána smontovaná P113 21 03 1,60 m 0,37 m 70

Lopata s krátkou násadou, červená řada, dodávána v demontovaném stavu P113 21 05 1,20 m 0,37 m 10

Lopata s krátkou násadou, červená řada, dodávána smontovaná P113 21 07 1,20 m 0,37 m 70

Hrablo, červená řada, dodáváno v demontovaném stavu P113 21 09 1,40 m 0,66 m 10

Hrablo, červená řada, dodáváno smontované P113 21 11 1,40 m 0,66 m 35
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Tyto lopaty a hrabla vyrobené z ohebného polyetylenu jsou 
využívány pro drobné práce, jako je odklízení sněhu, stejně 
jako na všechny lehké materiály, jako je obilí, hnojivo atd.

Řada na sníh a obilí

LOPATA
2 modely: s dlouhou násadou a s krátkou násadou Model 
s krátkou násadou má ergonomicky tvarované madlo. 
Tyto lopaty jsou velmi praktické a snadno se používají i na 
těžko přístupných místech.

HRABLO
Může být použito 
oboustranně - jedna 
strana ke škrabání a 
druhá ke stírání.

P113 21 09
nebo P113 21 11

P113 21 01
nebo P113 21 03

P113 21 05
nebo P113 21 07

ZELENÁ ŘADA LOPAT A HRABEL 
S ERGONOMICKÝM MADLEM
Toto nářadí s madlem nabízí spoustu možností využití. 
Ergonomická madla usnadňují manipulaci s nářadím. 

Jsou flexibilnější a méně odolné proti oděru než černé a šedé lopaty a hrabla.

Zelená řada

Lopata s dlouhou 
násadou a 
madlem 

Hrablo s 
dlouhou 
násadou a 
madlem

Lopata s 
krátkou 
násadou 
a madlem

P113 20 01 nebo P113 20 03

P113 20 05 nebo P113 20 07

P113 20 09 nebo P113 20 11

ŠEDÁ LOPATA NA SILÁŽ
Vyrobená z potravinářsky nezávadného materiálu ABS.

Je vybavená několika žebry a výztuhami, které 
zajišťují vysokou odolnost proti oděru i při používání 
na betonovém povrchu.

Nehrozí, že by se z lopaty obrušovaly nebo ulamovaly 
kousky, jako je tomu u hliníkových lopat.

ŠEDÉ HRABLO NA SILÁŽ
Hrablo je vyrobeno z pevného a lehkého 
polypropylenu a snadno se s ním zachází.
Kolem násady a u škrabací hrany je hrablo zpevněné 
žebrováním.

Může být použito oboustranně - jedna strana ke 
škrabání a druhá ke stírání.

ČERNÉ HRABLO NA HNŮJ
Vyrobené z polyetylenu. Skosené okraje hrabla usnadňují 
jeho čištění.  
Prohnutý tvar čepele shrnuje materiál do středu.

Kolem násady a u škrabací hrany je hrablo zpevněné 
žebrováním.

P113 19 01
nebo P113 19 03

P113 19 09
nebo P113 19 11

P113 19 05
nebo P113 19 07

Zpevněné

madlo

Toto nářadí s plastovými nástavci je odolné proti plísním a lze jej čistit čisticími 
a desinfekčními prostředky.  Díky tomu je možné udržovat dostatečnou čistotu v celém 

objektu.  
Jakýkoliv kus plastu, který se může z nářadí ulomit, není nijak nebezpečný pro zvířata. 

Nářadí lze proto bez obav využívat i k seškrabávání betonu a hrubých povrchů.Zesílená násada zajišťuje 
větší odolnost

Materiál ABS 
ODOLNÝ PROTI 

ODĚRU
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P113 19 13
or P113 19 15

P113 19 17
or P113 19 19

P113 19 21
or P113 19 23

P113 19 25

P113 19 47P113 19 49

P113 19 51

NÁŘADÍ

HRÁBĚ
Vyrobené z polyetylenu, odolné proti korozi. 
Dostupné ve 2 provedeních: 0,60m pro hrabání drsných povrchů a 0,80m pro hrabání velkých 
dlážděných a travnatých ploch nebo pro shrabávání nečistot. 

Popis Kód Délka Šířka Balení

0,35m smeták LA GÉE, dodáván v demontovaném stavu P113 19 13 1,45 m 0,35 m 10
0,35m smeták LA GÉE, dodáván smontovaný P113 19 15 1,45 m 0,35 m 50
0,40 m smeták LA GÉE, dodáván v demontovaném stavu P113 19 17 1,55 m 0,40 m 10
0,40 m smeták LA GÉE, dodáván smontovaný P113 19 19 1,55 m 0,40 m 50
0,60 m smeták LA GÉE, dodáván v demontovaném stavu P113 19 21 1,50 m 0,60 m 10
0,60 m smeták LA GÉE, dodáván smontovaný P113 19 23 1,50 m 0,60 m 50
Koště, dodáváno v demontovaném stavu P113 19 25 1,95 m Nastavitelná 10

0,80 m vějířové hrábě LA GÉE,
 dodávány v demontovaném stavu P113 19 47 1,85 m 0,80 m 10

0,60 m vějířové hrábě LA GÉE,
dodávány v demontovaném stavu

P113 19 49 1,72 m 0,60 m 10

Mistovací vidle LA GÉE, ABS, 
dodávány v demontovaném stavu

P113 19 51 1,57 m 0,43 m 10

MISTOVACÍ VIDLE
Vidle vyrobené z materiálu ABS umožňují snadnou 
manipulaci se všemi vláknitými materiály, jako je 
sláma, hobliny, siláž apod. 

Zesílená násada zajišťuje větší
odolnost

SMETÁKY
Neporézní plastový smeták s PVC vlákny.
Speciální tvar konců těla smetáku usnadňuje zametání, protože 
shrnuje zametaný materiál do středu.

KOŠŤATA
Proutí i tělo koštěte je vyrobeno z neporézního polyetylenu.
Navrženo pro lehké zametání kolem hospodářských 
budov, betonové dlažby, cest, ploch pokrytých hlínou 
nebo štěrkem atd.
Vybavena nastavovacím kroužkem, kterým upravíte 
utažení proutí.

EVROPSKÉ 
STANDARDY

HYGIENICKÉ

Tato řada nářadí je speciálně 
navržena pro použití v živočišné 
výrobě.
Snadno se čistí, na jejich hladkém 
povrchu téměř neulpívá žádná 
špína. Při použití vysokotlakého 
čištění a čisticích a desinfekčních 
prostředků, slouží tyto nástroje 
k udržení dokonalých hygienických 
podmínek a zároveň zabraňují 
šíření choroboplodných zárodků.

NÁŘADÍ 

Tyto lopaty a hrabla vyrobené z ohebného polyetylenu jsou 
využívány pro drobné práce, jako je odklízení sněhu, stejně 
jako na všechny lehké materiály, jako je obilí, hnojivo atd.

LOPATA
2 modely: s dlouhou násadou a s krátkou násadou Model 
s krátkou násadou má ergonomicky tvarované madlo. 
Tyto lopaty jsou velmi praktické a snadno se používají i na 
těžko přístupných místech.

P113 21 01
nebo P113 21 03

Hrablo s 
dlouhou 
násadou a 
madlem

P113 20 09 nebo P113 20 11

Zpevněné 

madlo
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P113 81 05

200 L Barrow

Stájový vozík  330 L

KOVOVÉ VOZÍKY A TRAKAŘE

Posuvné víko na stájový vozík 
na krmivo 330 L

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Popis Kód Délka v m Šířka v m Výška v m Balení

Stájový vozík 200 L P113 23 15 1,55 0,73 0,80 5
 Stájový vozík 330 L P113 23 17 1,60 0,81 0,80

5 zvolených 
vozíků bez 

víka

Posuvné víko na stájový vozík na krmivo 330 L P113 81 05 - - -
Stájový vozík 350 L P113 23 19 1,83 0,84 0,94
Stájový vozík 450 L P113 23 21 2,00 0,94 0,94
Nafukovací rezervní kolo s ráfkem 400 x 8 - 4 PR P121 73 05 - - - 1
Plné rezervní kolo s ráfkem 400 x 8 P121 73 06 - - - 1

Model s vynikajícím poměrem 
kvalita/cena

Univerzální použití

Gumové zarážky pro 
zastavení korby při 
vyklápění

Proti opotřebení

Robustní strojově svařovaná pozinkovaná rámová konstrukce 
pro všechny 4 velikosti stájových vozíků; trubkový podvozek pro 
model 220 L.

Stájový vozík 350 L

Výklopná konstrukce 
u všech vozíků

Stájový vozík 450 L

STÁJOVÉ VOZÍKY A KOLEČKA 
S PLASTOVOU KORBOU

VÝKLOPNÉ VOZÍKY
-  korba je vyrobena z kvalitního polyetylenu splňujícího potravinářské normy, odolává
UV záření i teplotám pod bodem mrazu.

Toto zařízení odolává plísním a zároveň
snáší čisticí a desinfekční prostředky
i vysokotlaké čištění.
-  Zátěžové vozíky jsou vybaveny
nafukovacími předními koly 400 x 8 na
kovových ráfcích z lehkých slitin, s  valivými
ložisky na ose vozíku, což zajišťuje
snadnou manipulaci (kromě 200l vozíku
s plastovým rámem).

Model známý již více
než 

20 let
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P113 25 05

P121 23 03

P121 23 01

P113 25 07

P113 25 03

P113 25 01

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

Trakař na seno pozinkovaný dvoukolový se sklopnými bočnicemi P113 25 03 2,03 m / 1,35 m* 0,80 m 0,97 m

5Trakař na seno pozinkovaný dvoukolový s jednodílnou konstrukcí P113 25 01 2,03 m / 1,00 m* 0,85 m 1,00 m

Trakař na seno pozinkovaný s jedním kolem s jednodílnou konstrukcí P113 25 05 2,00 m / 0,90 m* 0,70 m 0,70 m

Vozík na seno pozinkovaný čtyřkolový (bez zadní zábrany) P113 25 07 2,79 m / 2,38 m* 0,95 m 0,49 2

Pozinkovaná zadní zábrana (samostatně) P121 23 01 - - - 1

Pozinkovaná oj k připojení čtyřkolového vozíku za malotraktor P121 23 03 - - - 1

Závěs k připojení vozíků P121 23 05 - - - 1

TRAKAŘ KOVOVÝ S 
JEDNÍM KOLEM
-  Jednodílná konstrukce trakaře zajišťuje
jeho dlouhou životnost.

-  Vhodný pro přepravování drobnějších
nákladů.

TRAKAŘ KOVOVÝ 
DVOUKOLOVÝ

- Jednodílná konstrukce trakaře zajišťuje jeho
dlouhou životnost. 

- Zvýšené bočnice trakaře pro lepší stabilitu
nákladu

DVOUKOLOVÝ TRAKAŘ
SE SKLOPNÝMI BOČNICEMI
-  Trakař má odnímatelné čelo. Další čelo lze připevnit i na zadní část trakaře.
-  Bočnice můžete sklopit, čímž rozšíříte šířku ložné plochy z 0,80 na 1,45 m.
-  Snadná manipulace díky velkému rámu a nápravě pod středem zatížení.
- Navržen pro přepravu středně těžkých otepí slámy, kulatých balíků apod.

ČTYŘKOLOVÝ VOZÍK
Ložná plocha tohoto vozíku je vyrobena z 
laminované vícevrstvé desky s protiskluzovým 
povrchem, který zajišťuje stabilitu nákladu. 
Spodní strana je opatřena nepřilnavou vrstvou, 
která usnadňuje čištění vozíku.
K vozíku lze doobjednat přední a zadní čelo.
Přípustné zatížení 800 kg.

Pozinkovaná oj k připojení 
čtyřkolového vozíku za 
malotraktor K připojení na 
přední část vozíku

P121 23 05
Závěs k připojení vozíků

Ruční oj se dá vyměnit za oj, která 
se dá zapojit za malotraktor nebo 

čtyřkolku.

Celková šířka 
1,45 m
při sklopených bočnicích

Tato řada vozíků a trakařů na 
přepravu sena je vyrobena 
výhradně z kovu, ze silných 
mechanicky svařovaných trubek 
žárově zinkovaných. Tyto 
vozíky a trakaře jsou vybaveny 
nafukovacími předními koly 
400 x 8 na kovových ráfcích z 
lehkých slitin, s valivými ložisky 
na ose vozíku, což zajišťuje 
snadnou manipulaci.
Na opěrných nohách jsou 
navařené destičky, které 
zabraňují poškození a zvyšují 
tak životnost trakaře.

KOVOVÉ VOZÍKY A TRAKAŘESTÁJOVÉ VOZÍKY A KOLEČKA
S PLASTOVOU KORBOU

VÝKLOPNÉ VOZÍKY
- korba je vyrobena z kvalitního polyetylenu splňujícího potravinářské normy, odolává 
UV záření i teplotám pod bodem mrazu. 

Toto zařízení odolává plísním a zároveň 
snáší čisticí a desinfekční prostředky 
i vysokotlaké čištění.
- Zátěžové vozíky jsou vybaveny 
nafukovacími předními koly 400 x 8 na 
kovových ráfcích z lehkých slitin, s  valivými 
ložisky na ose vozíku, což zajišťuje 
snadnou manipulaci (kromě 200l vozíku 
s plastovým rámem).

Robustní nafukovací kolečka 400x8 na
kovových ráfcích.
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STÁJOVÉ VOZÍKY NA KRMIVO
BEDNY, VĚDRA, NÁDOBY

Kód

P113 23 29

Typ Kód

Pravé kolo P113 23 31

Levé kolo P113 23 32

PŘÍVĚSNÝ  KLOUB PRO PŘIPOJENÍ ZA 
ČTYŘKOLKU 
Přívěsný kloub na hranatou oj 50x50 mm.

Může být použit na vozíky 450L nebo 400l kulaté nádrže, které jsou 
určené pro připojení za čtyřkolku. Je potřeba provrtat oj vozíku. 

Kompatibilní i s vozíkem 450 L (P113 23 
26) a kulatou nádrží 400 L (P121 49 21)

NAFUKOVACÍ KOLO PRO VOZÍKY ZA ČTYŘKOLKU 
Rezervní kolo pro vozík 450 L a kulatou nádrž 400 L za čtyřkolku.

Šipka na pneumatice označuje směr otáčení kola.

Objem Kód Délka Šířka Výška

450 L P113 23 26 2,10 m 1,17 m 0,95 m

Zesílená sklápěcí 
korba

Velký objem

PŘÍVĚS ZA ČTYŘKOLKU 450 L

Přívěs za čtyřkolku nebo malotraktor. 
Polyetylenová korba se zámkem na přední straně a výztuží v přední 
části. 
Vybavení:
- 2 kola 20 x 7-84 PR s kovovými ráfky
- zabezpečení proti sklopení korby
- Otočné hranaté tažné zařízení 50x2 mm, které může být použito
jak na rovné straně s okem, tak na

druhé straně s přívěsným kloubem (oj se musí navrtat). 
Příslušenství: Přívěsný kloub (P123 23 29)

CISTERNA NA NÁPRAVĚ ZA ČTYŘKOLKU 
NEBO MALOTRAKTOR
Mechanicky svařovaný rám, pozinkovaný,  
polyethylenová nádrž 400 l hustota 1. 
K použití výhradně mimo pozemní komunikace.
Otočné hranaté tažné zařízení 50x2 mm, které může být použito jak na rovné straně s okem, tak 
na druhé straně s přívěsným kloubem P113 23 29 (oj se musí navrtat). 
Přívěsný kloub není součástí dodávky. 
Příslušenství: přívěsný kloub s tažným zařízením, hranatá oj 50 mm pro čtyřkolku

Speciální pozinkovaný 
rám pro připojení za 

čtyřkolky.

Objem Kód Délka Šířka Výška

400 L P121 49 21 1,75 m 1,20 m 1,20 m

NÁDRŽE A PŘÍVĚSY ZA  
ČTYŘKOLKU
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BIN WITH HANDLES

1

2

1 2

3 4

3

4

5 6

Objem (l) Kód Rozměry Balení
120 P113 17 73 d. 0,58 x š. 0,48 x v. 0,70 5
200 P113 17 74 d. 0,60 x š. 0,50 x v. 0,95 5

5
6

Objem Kód Balení
90 l P113 17 76 5

Víceúčelové. Odolné proti mrazu. 
Odolné se okrajem zahnutým ven 
a nylonovými držadly. 

Vnější Ø 0,60 m - v. 0,52 m

Ochrana proti 
hlodavcům

Univerzální a 
robustní

VÍCEÚČELOVÉ 
NÁDOBY S VÍKEM
Tyto malé víceúčelové nádoby jsou velmi univerzální a umožňují skladování 
materiálů nebo vybavení a jejich ochranu před vodou nebo hlodavci.  
Jsou ideální například jako malé zásobníky krmiva.

Novinka!

Popis Kód Balení
Černá P113 17 70 2
Zelená P113 17 71 2

Tato řada beden je vysoce ceněna pro svůj velký skladovací objem.

Vhodné pro přepravu v kufru auta.

Bedny lze snadno přenášet díky dvěma kovovým madlům zapuštěným přímo do 
těla bedny.

Sklopné víko je opatřeno vodotěsným 
těsněním a 2 visacími zámky, kterými 
můžete bednu bezpečné uzavřít.

SKLADOVACÍ BEDNY Novinka!

- Dřevěná přepážka
s pryskyřičným nátěrem 

a nerezovými lištami pro vozíky 
o objemu 155 l a 345 l.

- Stohovatelné dřevěné
víko s pryskyřičným
nátěrem pro vozíky 

o objemu 155 l a 345 l.

Popis Kód Délka v m Šířka v m Výška v m Balení

Stájový vozík na krmivo 155 L se zahnutým okrajem P113 23 07 0,95 0,57 0,85
Stohovatelné víko na stájový vozík na krmivo 155 L P121 23 17 - - -
Dřevěná přepážka pro stájový vozík na krmivo 155 L s nerezovými lištami P121 23 21 - - -
Stájový vozík na krmivo 345 L se zahnutým okrajem P113 23 09 1,25 0,77 0,87
Stohovatelné víko na stájový vozík na krmivo 345 L P121 23 19 - - -
Dřevěná přepážka pro stájový vozík na krmivo 345 L s nerezovými lištami P121 23 23 - - -
Nafukovací rezervní kolo s ráfkem 400 x 8 - 4 PR P121 73 05 - - - 1
Plné rezervní kolo s ráfkem 400 x 8 P121 73 06 - - - 1

5 zvolených 
vozíků 

bez víka a 
přepážek

PATENTOVANÝ ROVNÝ OKRAJ
Nová technologie výroby hran korby:
- Vyztužený okraj po obvodu korby zvyšuje její celkovou pevnost 
-- Díky absenci vnitřního rámu lze snadno vyčistit všechny povrchy bez zanechání jakýchkoliv nečistot.

STÁJOVÉ VOZÍKY NA KRMIVO
BEDNY, VĚDRA, NÁDOBY

-  Zaoblené dno korby usnadňuje nabírání krmiva lopatou nebo
lopatkou stejně jako následné čištění.

-  Korba je vybavena výpustnou zátkou o průměru 40 mm, díky
které lze vozík vyčistit, aniž byste jej museli převracet.

-  Madla jsou integrovaná přímo v těle korby. Z vozíku tak
nevyčnívají žádné části.

-  Vybaveny 2 přídavnými zadními kolečky (Ø 200 mm), která
zajišťují maximální stabilitu.

STÁJOVÉ VOZÍKY NA KRMIVO

Speciální pozinkovaný 
rám pro připojení za 

čtyřkolky.

NÁDRŽE A PŘÍVĚSY ZA  
ČTYŘKOLKU
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Kód Délka Hloubka Výška Balení

P113 17 01 0,63 m 0,55 m 0,73 m 4

40

1
2
3
4

7

5
6

Pro hygienické 
požadavky v 

dojírně

SANITÁRNÍ A HYGIENICKÉ
POTŘEBY

SKŘÍŇKA SE ZÁZNAMY DOJENÍ
Dvojité stěny zajišťují optimální pevnost. 
Skříňky jsou bezpečně namontovány na zdi a umožňují tak snadné čištění podlah 
a spodních částí zdí.
- Vybavení dvířek:

- Dvojitý bednový zámek uzavírající vodotěsné dveře.
- Držák grafu stavu nádrže na mléko.
- Mazací tabulka.
-  Držák pro denní poznámky o dojení.
-  dry
- Držák měrky do nádrže na mléko

- Vnitřní vybavení:
- Prostor pro kalendář
- Prostor pro čárové kódy
- Držák laboratorních výsledků
- Držák na objednávkové formuláře Kód Délka Hloubka Výška Balení

P113 17 05 0,58 m 0,15 m 0,63 m 4

Kód Délka Hloubka Výška Balení

P113 17 03 0,60 m 0,52 m 0,80 m 4

DRŽÁK 25L 
KANYSTRŮ 

- Horní část slouží kanystrů s čisticími
prostředky. Kanystry jsou vybaveny
vypouštěcími ventily.
- Ve spodní části je záchytná odkapávací
miska s výpustí zabraňující odkapávání
čisticích prostředků na podlahu.
.

PRO POUŽITÍ V DOJÍRNĚ

LÉKÁRNIČKA
Tyto skříňky jsou navržené do zařízení na chov dobytka a pomáhají 
chovatelům splnit evropské hygienické standardy.
Kapacitně navržena pro provoz s 40-50 zvířaty.
Pokud pro větší stádo nainstalujete více těchto lékárniček, mohou být poté 
rozděleny podle různých účelů.
Skříňky jsou bezpečně namontovány na zdi a umožňují tak snadné čištění 
podlah a spodních částí zdí.
Dvojité stěny dvířek zajišťují větší odolnost.
- Skříňka se zamyká dvěma bednovými uzávěry. Integrované vodotěsné
těsnění chrání obsah před vlhkostí.

-  Vnitřní vybavení:
police / 3 patra
- Vybavení dvířek:
- Mazací tabulka.
-  Držáky na předpisy, injekce a malá balení.

LÉKÁRNIČKY 
PM (MALÁ)  
& GM (VELKÁ)

- Háky pro zavěšení na ohradu.
-  Sklopné ucho a široký ramenní
popruh.

-  Dvojité stěny zajišťují větší odolnost.
- Bednový uzávěr.
-  Vybavení víka:

4 úložné prostory s elastickými
popruhy.

-  Vnitřní vybavení:
Pravá horní přihrádka pro uložení
injekcí a levá horní přihrádka pro
drobná balení.

Výrobky určené na pomoc chovatelům splňují evropské hygienické 
standardy.
Tyto produkty vyrobené z polyetylenu jsou odolné proti plísním a jsou 
schopné odolávat čisticím a desinfekčním prostředkům i kyselinám.

SANITÁRNÍ A HYGIENICKÉ 
POTŘEBY

Model Kód Délka Hloubka Výška Balení

GM P113 17 07 0,54 m 0,39 m 0,34 m 3
PM P113 17 09 0,45 m 0,34 m 0,29 m 4
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Objem (l) Kód Délka Šířka Výška Balení

16 P121 41 05 0,35 m 0,33 m 0,27 m 5
23 P121 41 07 0,41 m 0,38 m 0,32 m 5

VĚDRO S ROVNOU STRANOU
Kovové úchyty držadla. 
Vědro vyrobené metodou rotačního tváření plastů je obzvláště 
odolné.
Stohovatelné.

STĚRKY NA PODLAHU 
Hliníková násada, stěrka z vysoce odolné kvalitní gumy.  
Tělo stěrky z polyetylenu. Odolná vůči čisticím a desinfekčním prostředkům, 
zabraňuje množení bakterií.

Popis Kód Délka Balení

Stěrka na podlahu PP 45 cm P113 17 41 45 cm 12
Stěrka na podlahu PP 55 cm P113 17 43 55 cm 12
Stěrka na podlahu PP 70 cm P113 17 45 70 cm 12

KARTÁČE S NÁSADOU
Hliníková násada je vyrobena z neporézního potravinářského 
syntetického materiálu, který brání množení a přenosu bakterií.  
Je odolná vůči čisticím a desinfekčním prostředkům.

Popis Kód Délka Balení

Kartáč na mléčné tanky s hliníkovou násadou PP 30cm P113 17 35 17 x 13 x 10 12
Kartáč na podlahu PP 23 cm s hliníkovou násadou P113 17 31 23 cm 12
Kartáč na podlahu PP 30 cm s hliníkovou násadou P113 17 33 30 cm 12

5
6

Popis Kód Délka Balení

Malý víceúčelový kartáč PP P113 17 21 12 cm 20
Velký víceúčelový kartáč PP 22 cm P113 17 23 22 cm 6
Velký víceúčelový kartáč PP 25 cm P113 17 25 25 cm 6
Kartáč PP s krátkou rukojetí P113 17 27 30 cm 8

KARTÁČE 
Tyto univerzální čisticí kartáče jsou velmi odolné. Jejich 
tělo a štětiny jsou vyrobeny z vysoce odolného 
potravinářského syntetického materiálu.  
Tělo kartáče má dokonale hladký povrch.

Certifikované pro použití 
v potravinářství 

Kód Délka Šířka Výška Balení

P113 17 11 0,78 m 0,46 m 1,40 -> 1,60 m 2

ZÁVĚSNÝ VOZÍK
Jednoduše vám usnadní práci 
v dojírně a ušetří spoustu času. 
Pozinkovaná konstrukce. Určen pro 
zavěšení na kolejnici 50 x 40 (není 
součástí dodávky)
Součásti:
- 2 pevná vědra 16 l na horké čisticí
utěrky
- 2 boxy s uchem na čisticí prostředky
- 2 spodní boxy na odkládání
použitých utěrek

Kód Délka Šířka Výška Balení

P113 17 13 0,55 m 0,55 m 1,03 m 4

POJÍZDNÝ VOZÍK
- Pozinkovaný rám na 16mm kolečkách
Součásti:
-
-
boxy s uchem na čisticí prostředky

 1 pevné vědro 1 6 l
na horké čisticí
utěrky

-  1 spodní box
na odkládání
použitých utěrek

Kód Délka Šířka Výška Balení

P113 17 15 0,40 m 0,26 m 0,15 m 10

PŘENOSNÝ BOX 
Velmi robustní box vyrobený metodou 
rotačního tváření plastů. 
Rozdělen na jednotlivé oddíly s držákem na 
injekční stříkačky.Pro hygienické

požadavky v
dojírně

SANITÁRNÍ A HYGIENICKÉ 
POTŘEBY

Kód Délka Hloubka Výška Balení

P113 17 05 0,58 m 0,15 m 0,63 m 4

SANITÁRNÍ A HYGIENICKÉ
POTŘEBY
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1 1

P113 17 18

LAVÁŽNÍ VANY

Model Kód Délka Šířka Výška Balení

GM P113 15 03 1,26 m 1,08 m 0,11 5

PM P113 15 05 0,72 m 0,51 m 0,12 5

VANA NA BOTY A HOLINKY 
-  Žebrované dno zabraňuje víření nečistot.

-  Velké provedení zabraňuje pokusům
desinfekční vanu obejít.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

Čistič bot P113 17 19 675 mm 440 mm 990 mm 2 ks 
kombinovanéČistič bot šetrný k životnímu prostředí P113 17 18 675 mm 440 mm 990 mm

ČISTIČ BOT
Tento čistič bot vyrobený z polyethylenové pryskyřice odolné vůči hnilobě a je 
k dispozici ve dvou verzích a lze jej přizpůsobit všem požadavkům.

Je vybaven:
- 2 Ø 90mm odvodňovací otvory, které lze připojit k vhodnému záchytnému
systému a jeden výstup pro model „citlivé prostředí“;
- Na nerezovém krytu je připraven šroubovací ventil 15/21 pro přívod vody
potrubím Ø 19 mm;
- Nerezové madlo pro přidržení nebo přenášení;
- Sada ostřikovacích trysek mezi bočními kartáči a jedna tryska ve spodním
kartáči pro optimální vyčištění;
- Škrabka na podrážky se čtyřmi břity;
- systém na základě Venturiho efektu umožňující dávkování desinfekčního
činidla.
- 4 pevné otvory pro ukotvení Pomocí 4 pevných otvorů pro ukotvení můžete
čistič bot připevnit trvale k podlaze.

ČISTIČ BOT ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Tento čistič bot je ideální pro instalaci u vchodu do operačních sálů, ošetřoven 
nebo veterinárních ordinací, v přechodových komorách u stodol nebo jatek, pro 
mírně znečištěné boty vyžadující důkladnou desinfekci.
Je vybaven Ø 90mm odvodňovacím otvorem a přední straně, který je vhodný 
k připojení k záchytnému systému.

ČISTIČ HOLINEK  
Tento čistič holinek je nejlepší volbou pro běžné čištění holinek. 
Kromě Ø 90mm odvodňovacích otvorů jsou na přední straně také dva odvodňo-
vací otvory přímo pod kartáči.  Volně stojící čistič bot, který lze snadno přemístit 
za účelem pravidelného čištění podlahy.

Nerezové madlo pro přidržení 
nebo přenášení.

Škrabka na podrážky se 
čtyřmi břity.

Na nerezovém krytu je připraven 
šroubovací ventil 15/21 pro přívod vody 
potrubím Ø 19 mm.

Sada ostřikovacích trysek mezi bočními 
kartáči a jedna tryska ve spodním kartáči 
pro optimální vyčištění.

Ø 90mm odvodňovací 
otvor na obou modelech.  
Lze připojit k záchytnému 
systému.

4 pevné otvory pro připevnění pevného 
modelu k podlaze.

2 odvodňovací otvory 
u modelu s otevřeným 
dnem

Systém na základě Venturiho 
efektu umožňující dávkování 
desinfekčního činidla.

Novinka!

VANA NA BOTY A HOLINKY 
ČISTIČ BOT
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Ukázková kombinace 3,90 m
- 2 modulární lavážní vany dlouhé 2 m
- Celková délka 3,9 m - Šířka 0,82 m

Ukázková kombinace 3,40 m
- 3 modulární lavážní vany dlouhé 1,25 m
- Celková délka 3,4 m - Šířka 0,82 m

Ukázková kombinace 2,40 m
- 2 modulární lavážní vany dlouhé 1,25 m 
- Celková délka 2,4 m - Šířka 0,82 m

2002

LAVÁŹNÍ VANA NA PAZNEHTY PRO OVCE
Tvar vany je uzpůsoben pohybu ovcí, zabraňuje jejich zranění a umožňuje kompletní 
ponoření nohou a zajišťuje účinné ošetření. Vysoké okraje vany zabraňují vylití vody ven.

Kód Objem (l) Délka Šířka Výška Balení

P113 15 13 142 3 m 0,45 m 0,20 m 6

Popis Objem (l) Kód Délka Šířka Výška Balení

Lavážní vana  1,25 m 82 P113 15 11 1,25 m 0,80 m 0,16 m 3

Lavážní vana  2 m Novinka! 170 P113 15 17 2 m 0,80 m 0,16 m 3

Flexibilní černá zátka Ø 40 mm pro modulární lavážní vanu P113 15 16 5
Stohovatelné 

Modularita
hygiena 

a bezpečnost

Zámkový spoj van umožňuje udržet vany 
pohromadě při průchodu dobytka.

Patentováno

MODULÁRNÍ LAVÁŽNÍ VANA NA PAZNEHTY
-  Navržené pro použití v kombinaci - oplachovací koupel, předdesinfekce a desinfekce.
-  Protiskluzové dno, které však nebrání plynulému nalévání vody.
- Zesílené boky, které zabraňují klouzání vany.
-  Vnější šířka 82 cm vám umožňuje umístit vanu do všech typů uliček a chodeb.
- Vana je dostatečné hluboká, aby si v ní zvíře namočilo celý pazneht.
- Vypouštěcí zátka umožňuje úplné vypuštění.
-  na okrajích jsou velké rukojeti, díky kterým lze vanu snadno přenášet.
-  Spojení mezi jednotlivými vanami zpomaluje procházející zvířata, a optimalizuje tak efektivitu celé
procedury.

Novinka - lavážní vana dlouhá 2 m

Hygiena a zdraví je 
prioritou. 

Umístěte tyto vany do chodeb, 
kterými zvířata prochází. Umyjí si tak 

při průchodu paznehty.

Vany můžete také použít k desinfekci 
bot ošetřovatelů. Zabrání se tak 

mikrobiální kontaminaci. Tyto 
produkty vyrobené z polyetylenu 
jsou odolné proti plísním a jsou 

schopné odolávat čisticím a 
desinfekčním prostředkům. Dobře 

snášejí také UV záření a teploty pod 
bodem mrazu.   

Mohou být čištěny vysokotlakým 
čištěním.

LAVÁŽNÍ VANYVANA NA BOTY A HOLINKY
ČISTIČ BOT
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LA GÉE

EASY STEPS
AND MULTI HOOK

KAFILERNÍ BOXY A KRYTY
NA KADÁVERY

Popis Kód Délka Balení 
(ks)

Háček La Gée - šedý (25 ks / krabice) P113 17 51 d.8xš.3,7xv.8,5 25
Háček La Gée - černý (25 ks / krabice) P113 17 52 d.8xš.3,7xv.8,5 25
Nosná deska La Gée - šedá, pro háčky La Gée (10 ks / krabice) P113 17 53 d.45xš 1,5xv.7,,5 10
Nosná deska La Gée - černá, pro háčky La Gée (10 ks / krabice) P113 17 54 d.45xš 1,5xv.7,,5 10

Dvojitý háček

Prodejní 
karton před 

otevřením

Pro vystavení 
ve vaší 

samoobslužné  
prodejně

-  Háčky na oblečení u vstupu do budovy
- Držák na nástroje
- Víceúčelové háčky

2 háčky na zadní straně vám umožňují zavěsit nosnou 
desku, kam budete chtít : dveře, příčky,...

Snadné čištění a desinfekce

Jednoduché a patentované provedení se 
skládá z nosné desky se závěsným systémem 
tvaru V a několika samostatných víceúčelových 
a vysoce odolných háčků. Tento univerzální 
koncept lze přizpůsobit většině příslušenství 
o různé velikosti (oblečení. čisticí potřeby,
ručníky, rukavice,...). Díky syntetickému
materiálu je lze snadno čistit a desinfikovat.

Patentováno Nosné deskyháčkyVÍCEÚČELOVÉ

Jsou stohovatelné, snadno se skladují.
Mají mnoho výztuh, poskytují vysokou pevnost a zároveň se 
s nimi snadno manipuluje.
Díky držadlu na zadní straně můžete schůdky snadno 
přenášet.

Popis Kód Balení
Schůdky dvoustupňové P113 17 61 6
Schůdky třístupňové P113 17 63 4

d 0,56 x š 0,58 x v 0,40 m

-  Vyrobené z polyetylenu odolného proti
plísním a UV záření. Odolávají čisticím
a desinfekčním prostředkům, kyselinám
a vysokotlakému čištění..

- Snadno se čistí

Hladké neporézní 
strany zaručují 
hygienu; ideální pro 
dojírny.

Protiskluzové
schody

Kvalitní
výroba

SCHŮDKY LA GÉE  DVOUSTUPŇOVÉ A 
TŘÍSTUPŇOVÉ

Stupně těchto schodů jsou vyráběny podle platných norem 
a splňují požadované rozměry.  Hloubka 21 cm, Výška 20 cm
Jsou protiskluzové a vyztužené.

d 0,80 x š 0,62 x 
v 0,60 m

SCHŮDKY A HÁČKY

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   44 24.04.2019   6:17:36



EASY STEPS
AND MULTI HOOK

45

P113 11 21

P113 11 03

P113 11 00

Popis Kód Délka
(bez zdvihacího rámu)

Délka
(včetně zdvihacího rámu) Šířka Výška

(bez zdvihacího rámu)
Výška

(včetně zdvihacího rámu) Balení

600l kafilerní box se zdvihacím rámem P113 11 00 1,16 m 1,30 m 1,01 m 1,13 m 1,60 m 5

250l kafilerní box se zdvihacím rámem P113 11 03 1,21 m 1,39 m 0,72 m 0,78 m 1,15 m 5

800l kafilerní box se zdvihacím rámem P113 11 07 1,67 m 1,80 m 1,15 m 1,13 m 1,58 m 5

Kryt na kadávery o max. délce 3,45 m P113 11 21 3,45 m - 1,50 m 1,15 m 1,60 m 3

KRYTY NA KADÁVERY
Tvar těchto krytů na kadávery je navržen tak, 
aby zakryl
a zajistil těla středních
a velkých uhynulých zvířat.

Díky zesílenému držáku pro jeřáb vybavenému 
zdvihacím zařízením se s kryty dobře manipuluje. 
Stačí je zaháknout nebo zdvihnout jeřábem.

Zesílená kovová výztuž

800L KAFILERNÍ 
BOX
Držák pro jeřáb s 
centrálním zdvihacím 
mechanismem pro 
zvedání kafilerního 
boxu 
a 2 otvory pro 
zasunutí vidlice 
vysokozdvižného 
vozíku.
- 4 kolečka (Ø 200
mm) - 2 kolečka otočná
a 1 kolečko s brzdou.

KAFILERNÍ BOXY
250 L
Navrženo pro velkokapacitní chovy malých 
zvířat, jako je například drůbež, králíci 
apod.
Držák pro jeřáb s centrálním zdvihacím 
mechanismem pro zvedání kafilerního boxu
Vybavený 2 předními kolečky (Ø 250 mm) 
a 1 zadním kolečkem (Ø 140 mm) s brzdou.

Snadná 
manipulace

600L KAFILERNÍ BOX
Vybaven zdvihacím rámem.  
Kompatibilní se systémem SKIPPER nebo je lze zdvihat jeřábem
Součásti:
- zdvihací rám pro kafilerní box
- čep pro zajištění závěsu v aktivní nebo sklopené poloze
- 2 čepy (Ø 30 mm) pro zvedání boxu pomocí systému SKIPPER.
- 4 kolečka (Ø 200 mm) - 2 kolečka otočná a 1 kolečko s brzdou.
- 2 flexibilní pásky pro zajištění víka
Kafilerní box můžete otočit úplně vzhůru nohama, abyste se ujistili, že je kompletně 
vyprázdněný.

Materiál odolává čisticím 

a desinfekčním prostředkům 

i vysokotlakému čištění.

Navrženy pro umístění na 
betonové ploše u vstupu do 
objektu, tak aby byla zajištěna 
jejich stabilita a nemohlo dojít k 
úniku tekutin.   
Snižují mikrobiální kontaminaci, 
protože není potřeba další 
přepravní prostředek k dopravě 
kadáveru ke vstupu do objektu. 
Pozinkovaný rám a polyetylenový 
box odolný proti plísním, odolává 
UV záření i teplotám pod bodem 
mrazu.

KAFILERNÍ BOXY A KRYTY 
NA KADÁVERY

Popis Kód Balení
Schůdky dvoustupňové P113 17 61 6
Schůdky třístupňové P113 17 63 4

SCHŮDKY A HÁČKY

P113 11 07

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   45 24.04.2019   6:17:41

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



Popis Kód Hmotnost  Pro kulaté balíky Balení

Polyetylenový krmelec bez dna pro skot a koně P113 43 11 67 Kg Ø 1,80 až v. 1,30 m
Ø 1,50 až v. 1,60 m 6

Polyetylenový krmelec se dnem pro skot a koně P113 43 13 93 Kg Ø 1,70 až v. 1,35 m
Ø 1,60 až v. 1,50 m 4

Volitelné: 4 pozinkované kolíky, průměr 14 mm, délka 500 mm P121 37 49 1
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A
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2,24 m
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 m

POLYETYLENOVÉ KRMELCE PRO OVCE
NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU AQUASTOCK D1

Oba typy krmelce mají 6 otvorů pro 
uchycení do země pomocí kotev: viz 
volitelné příslušenství  - kolíky 
Kód P121 37 49

Dno je vybaveno drážkami pro 
odtok dešťové vody.

Otvory pro hlavu jsou zesílené 
pomocí polyetylenového rámu, který 
zároveň zabraňuje zranění zvířat.

Oko (Ø 40 mm) v horní části 
umožňuje manipulaci pomocí 

čelního nakladače.

Celkové rozměry: v 1,85 m

A   v.: 0,80 m B  š. : 0,40 m
C   v.: 0,60 m

POLYETYLENOVÉ KRMELCE BEZ DNA POLYETYLENOVÉ KRMELCE SE DNEM

Tyto krmelce vyrobené z polyetylenu jsou robustní a odolné vůči UV záření a teplotám pod bodem mrazu. Tyto šestiúhelníkové krmelce vyrobené z polyetylenu jsou 
odolné vůči UV záření a teplotám pod bodem mrazu. Jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje ručně nebo pomocí techniky. Při zakládání sena do krmelce se dnem, 
se zvedne jen horní část krmelce a dno zůstává na zemi. Krmelce mají 6 otvorů pro uchycení do země pomocí kotev, které zabraňují posunutí nebo převržení krmelce 
zvířaty. Oko (Ø 40 mm) v horní části umožňuje manipulaci pomocí čelního nakladače. Dno je vybaveno drážkami pro odtok dešťové vody. Tyto typy krmelce mají 
6 otvorů pro uchycení do země pomocí kotev (viz volitelné příslušenství kód P 1213749). Snadno se s nimi manipuluje ručně nebo pomocí techniky. Při zakládání sena 
do krmelce se dnem, se zvedne jen horní část krmelce a dno zůstává na zemi.

Jsou lehké a snadno se 
s nimi manipuluje. 

6 míst na krmení. Konstrukce krmelce zajišťuje 
výbornou ochranu sena v balíku před vodou. 
Velmi bezpečné. Ideální pro koně a bezrohý skot.  
Lze je připevnit k zemi.

POLYETXLENOVÉKRMELCE PRO 
SKOT A KONĚ

SE DNEM NEBO BEZ DNA

POLYETYLENOVÉ
KRMELCE 

Francouzská 
výroba
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Popis Kód Hmot-
nost

 Pro
 kulaté balíky Balení

Polyetylenové krmelce 
pro ovce bez dna 

P113 43 16 40 Kg Ø 1,30 m 8

Polyetylenové krmelce 
pro ovce se dnem

P113 43 18 54 Kg Ø 1,20 m 6

Volitelné: 4 pozinkované kolíky, 
průměr 14 mm 

P121 37 49 1

47

B

C

1,67 m

1,
53

 m

500 L 1 000 L 1 500 L

A

Pozemní nádrže AQUASTOCK na sběr a uchování dešťové vody.
Popis Kód Délka Šířka Výška Ø ventilu Ø víka

500 l béžová P116 01 01 0,80 m 0,70 m 1,14 m 20/27 355 mm
500 l zelená P116 01 02 0,80 m 0,70 m 1,14 m 20/27 355 mm

1000 l béžová P116 01 03 1,55 m 0,70 m 1,14 m 20/27 355 mm
1000 l zelená P116 01 04 1,55 m 0,70 m 1,14 m 20/27 355 mm
1500 l béžová P116 01 05 1,60 m 0,70 m 1,62 m 20/27 355 mm
1500 l zelená P116 01 06 1,60 m 0,70 m 1,62 m 20/27 355 mm

Nádrže mohou být připojeny k okapu 
prostřednictvím komerčních spojek 
(nedodáváme).

Šroubovací víko má odvzdušňovací 
ventil, aby se zabránilo stoupání vody 
při manipulaci s cisternou.

Ø 3/4” ventil otočný v rozsahu 90° je 
chráněn zapuštěním do tvarované dutiny 
v nádrži.

Tvar a barva (béžová nebo zelená) těchto nádrží umožňuje jejich dokonalé začlenění do okolního prostředí. Stačí je 
pouze umístit ke zdi nebo před dům či hospodářskou budovu. Boční a středová výztuž zaručuje dokonalou pevnost. Ventil 
je chráněn zapuštěním do tvarované dutiny v nádrži. 
-  Otvory po stranách nebo na horní straně nádrže umožňují připojení k vodovodním svodům
prostřednictvím komerčních přípojek.
Nádrž tak můžete postavit nalevo nebo napravo od okapu, nechat ji naplnit vodou, připojit filtr
a přebytečnou vodu nechat přepadem odtékat pryč.

-   Nádrže s malou šířkou a kvádrovým tvarem můžete využít u zdí nebo v úzkých průchodech.
-  Nádrže můžete propojit a vytvořit soustavu.

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

A   v.: 0,60 m

B  š. : 0,16 m

C   v.: 0,31 m

Celkové rozměry: v 1,53 m

1,
27

 m
vn

itř
ní

Ø40 mm zdvihací oko 6 otvorů pro uchycení 
do země pomocí 

kotev (viz volitelné 
příslušenství - kolíky).

Zesílené rámy

12 míst na krmení - 2 na každé straně. Konstrukce krmelce a římsy kolem otvorů pro hlavu zajišťují výbornou 
ochranu sena uvnitř před vodou.  
Malý průměr krmelce umožňuje ovcím sníst všechno seno, čímž se zabraňuje zbytečnému plýtvání.

POLYETYLENOVÉ KRMELCE BEZ DNA POLYETYLENOVÉ KRMELCE SE DNEM

Krmelce pro ovce 
- vynikající poměr 

kvality a ceny

POLYETYLENOVÉ KRMELCE PRO OVCE 
NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU AQUASTOCK D1

KRMELCE
POLYETYLENOVÉ
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SUPERBAC  
RESISTANCE TEST 113 31 13

PASTEVNÍ NÁDRŽE S ROVNÝM OKRAJEM
PASTEVNÍ NAPÁJECÍ NÁDRŽ ECO

Popis Kód Ø Délka Šířka Výška Balení
KULATÁ NÁDRŽ SUPERBAC 500 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 01 1,24 m 0,62 10
KULATÁ NÁDRŽ SUPERBAC 1000 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 03 1,69 m 0,62 10
OVÁLNÁ NÁDRŽ SUPERBAC 450 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 20 1,35 m 1,01 m 0,55 m 10
OVÁLNÁ NÁDRŽ SUPERBAC 650 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 21 1,45 m 1,13 m 0,63 m 10
OVÁLNÁ NÁDRŽ SUPERBAC 1000 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 35 2,05 m 1,37 m 0,63 m 10
OVÁLNÁ NÁDRŽ SUPERBAC 1500 L s okrajem zahnutým dovnitř P113 31 37 2,40 m 1,70 m 0,63 m 10
Možnost připojení plovákového ventilu LA GÉE s průtokem 32 l/ min. s nerezovým boxem P113 83 01 10
zátka + koncovka pro průchod stěnou 33/42 P113 09 20 10
Kompletní sestava pro pastevní napájecí nádrže La Gée - průchodka 33/42 a plovákový ventil s koncovým 
šroubením

P113 09 21 1

Balení 10 zátek + koncovky pro průchod stěnou 33/42 P113 09 22 1

Navrženy pro přepravu většinou 
užitkových vozidel.

Poznámka: zvířata stráví průměrně 50-60 % dne v blízkosti zdroje vody. Pro optimalizaci poměru voda/potrava by neměly 
být jednotlivé napáječky na pastvině od sebe vzdáleny více než 200 m.
Doporučujeme umístit napájecí nádrže na stinná místa, a to z následujících důvodů: 
-  Pokud je voda chráněna před UC paprsky, podstatně pomaleji se v ní rozvíjí řasy.
-  V horkých dnech se dobytek stahuje do stínu. Proto zde přítomná nádrž je pro ně podstatně dostupnější.
Doporučujeme na pastvině umístit vícero zdrojů vody, a to z následujících důvodů:
-  Země v okolí více středně kapacitních žlabů bude méně znečištěná.
-  Dominantní zvířata nemohou bránit ostatním v přístupu k vodě.
- Objem stagnující vody v nádrži bude menší a proto bude mít i lepší kvalitu.
Technicky by byla ideální konfigurace následující:
-  Jedna 500l nádrž na stádo o 30-40 ks.
-  Minimální průtok vody 30 l/min zajistí, že 6-8 kusů dobytka může pít najednou z jedné nádrže.
Napájecí nádrže umisťujete na rovný povrch nehrbolatý povrch. Prodloužíte tak jejich životnost.

Test je platný pro všechny pastevní napájecí 

nádrže s rovným nebo dovnitř zahnutým 
okrajem.

SUPERBAC S OKRAJEM ZAHNUTÝM DOVNITŘ 
KULATÁ 500 L - 1000 L

SUPERBAC S OKRAJEM ZAHNUTÝM 
DOVNITŘ 
OVÁLNÝ 450 L AŽ 1500 L

Nádrže mohou být osazeny plovákovým ventilem 
P113 83 03

U kulatých a oválných nádržích
•  Možnost připojení plo-

vákového ventilu LA
GÉE s průtokem 32 l/
min.

•  Vybavena systémem
uzavření přívodu vody.

• 1/2” koncovka (samec)
pro přívod vody

NA VŠECHNY VÝROBNÍ 
VADY

Tyto napájecí nádrže poskytují velké množství vody skupinám pasoucího se 
dobytka.  

Naše pastevní nádrže tyto požadavky splňují.

 Vyrobené z polyetylenu odolného proti plísním, UV záření, čisticím 
prostředkům a teplotám pod bodem mrazu.  

Snáší i vysokotlaké čištění.
- 32mm vypouštěcí zátka.

- K dispozici je prostor pro zabudování systému konstantní hladiny, který je
dodáván jako volitelné příslušenství.

- Zesílené hladké dno umožňuje snadné čištění.
- Přívod vody by měl být umístěn na straně u zdi nebo u plotu, aby byl

chráněn.

KULATÉ A OVÁLNÉ PASTEVNÍ 
NAPÁJECÍ NÁDRŽE SUPERBAC

LA GÉE, Jednička

mezi pastevními nádržemi

v Evropě
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113 31 13

113 31 17
113 31 15

113 31 19

113 31 10

Popis Kód Ø Výška Balení
ECO pastevní napájecí nádrž pro ovce 400 l P113 31 13 1,25 m 0,35 m 16
Zelená ECO pastevní napájecí nádrž 450 l, okraj zahnutý ven P113 31 15 1,20 m 0,56 m 10
Zelená ECO pastevní napájecí nádrž 750 l, okraj zahnutý ven P113 31 17 1,46 m 0,58 m 10
Zelená ECO pastevní napájecí nádrž 1000 l, okraj zahnutý ven P113 31 19 1,68 m 0,58 m 10
Zelená ECO pastevní napájecí nádrž 1400 l, okraj zahnutý ven P113 31 10 2,01 m 0,58 m 10
Nerezový plovákový box, průtok 32 l/min - 2 zahnuté držáky P113 83 05 10
Nerezový plovákový box, průtok 32 l/min - 2 rovné držáky P113 83 07 10
zátka + koncovka pro průchod stěnou 33/42 P113 09 20 10
Kompletní sestava pro pastevní napájecí nádrže La Gée - průchodka 33/42 a plovákový ventil s 
koncovým šroubením

P113 09 21 1

Balení 10 zátek + koncovky pro průchod stěnou 33/42 P113 09 22 1

PLOVÁKOVÝ BOX
Dostupná provedení: 2 modely: 
se zahnutými držáky a s rovnými 
držáky.
Přívod vody by měl být umístěn na 
straně u zdi nebo u plotu, aby byl 
chráněn.
Nerezové pouzdro z ušlechtilé 
oceli.
Vybavený plovákovým ventilem 
s průtokem 32 l/min.

NAPÁJECÍ NÁDRŽE ECO 
450 L, 750 L, 1000 L A 

1400 L
Vyrobené z částečné recyklovaného polyetylenu 

odolného proti plísním, UV záření a teplotám 
pod bodem mrazu.  

Napájecí nádrže odolávají  
čisticím a desinfekčním  

prostředkům.  
Snáší i vysokotlaké  

čištění. 

32mm vypouštěcí zátka.

Zesílené hladké dno  
umožňuje snadné čištění.

PASTEVNÍ NAPÁJECÍ 
NÁDRŽ ECO 400 L
Tato nádrž je  
uzpůsobena  
pro malá zvířata,  
jako jsou ovce,  
kozy, poníci apod.

Popis Kód Ø Výška Balení
SUPERBAC 500 L - rovný okraj P113 31 23 1,20 m 0,64 m 10
SUPERBAC 800 L - rovný okraj P113 31 25 1,48 m 0,64 m 10
SUPERBAC 1000 L - rovný okraj P113 31 27 1,62 m 0,64 m 10
Možnost připojení plovákového ventilu LA GÉE 32 l/min., nerezový kryt - SUPERBAC s rovným okrajem P113 83 03 10
zátka + koncovka pro průchod stěnou 33/42 P113 09 20 10
Kompletní sestava pro pastevní napájecí nádrže La Gée - průchodka 33/42 a plovákový ventil s koncovým šroubením P113 09 21 1
Balení 10 zátek + koncovky pro průchod stěnou 33/42 P113 09 22 1

LA GÉE, 
Jednička

mezi pastevními 
nádržemi
v Evropě

PATENTOVANÝ ROVNÝ OKRAJ
Nová technologie výroby hran:
- Vyztužený okraj po obvodu nádrže zvyšuje její 
celkovou pevnost. 
-  Absence dovnitř zahnutého okraje umožňuje kompletní 

vyčištění; všechny povrchy se snadno čistí a nezůstávají 
na nich žádné pozůstatky nečistot.

•  Možnost připojení plovákového ventilu 
LA GÉE s průtokem 32 l/min.

•  Vybavena systémem pro zastavení 
vody

• 1/2” koncovka (samec) pro přívod vody

32mm vypouštěcí zátka.

K dispozici je prostor pro zabudování 
systému konstantní hladiny, který je 
dodáván jako volitelné příslušenství.

Zesílené hladké dno umožňuje snadné 
čištění.

NA VŠECHNY VÝROBNÍ 
VADY

SUPERBAC 
ROVNÝ OKRAJ 
500 L, 800 L, 1000 L
Vyrobené z polyetylenu odolného 
proti plísním a UV záření.. 
Napájecí nádrže odolávají čisticím 
a desinfekčním 

prostředkům a snáší i vysokotlaké 
čištění.

Nádrže mohou 
být osazeny 
plovákovým 
ventilem 
P113 83 03

PASTEVNÍ NÁDRŽE S ROVNÝM OKRAJEM 
PASTEVNÍ NAPÁJECÍ NÁDRŽ ECO

KULATÉ A OVÁLNÉ PASTEVNÍ
NAPÁJECÍ NÁDRŽE SUPERBAC
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5000 l

4000 l

 3000 l

2000 l 1500 l

 1000 l 800 l  600 l

400 l

P113 09 19 P113 09 09 P113 09 13 P113 09 07 P113 09 08

A

Integrované
přepážky

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ D 1.2

Dostupné náhradní díly Kód

Výpusť pro cisterny 40 / 49 (1 1/2”) šroubovací P113 09 03

Výpusť pro cisterny 33 / 42 (1 1/4”) šroubovací P113 09 05

Výpusť pro cisterny 20 / 27 (3/4”) šroubovací P113 09 06

Výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2”) s přírubou P113 09 07

Výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2”) se zesílenou přírubou P113 09 08

Vývodka přímá pro výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2") P113 09 09

Vývodka přímá pro výpusť pro cisterny La GÉE 40 / 49 (1"1/2) P113 09 11

Vývodka přímá pro výpusť pro cisterny La GÉE 33 / 42 (1”1/4) P113 09 12

Vývodka přímá pro výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2") P113 09 13

Vývodka zahnutá pro výpusť pro cisterny La GÉE 40 / 49 (1"1/2) P113 09 15

Šroubení pro výpusť pro cisterny La GÉE 40 / 49 (1 1/2”) P113 09 19

Šroubení pro výpusť pro cisterny La GÉE 33 / 42 (1 1/4”) P113 09 21

Šroubení pro výpusť pro cisterny La GÉE 20 / 27 (3/4”) P113 09 23

Šroubovací víko s přírubovým kroužkem - Ø 255 mm P113 09 27

Šroubovací víko s přírubovým kroužkem - Ø 355 mm P113 09 29

 Plovákový ventil La GÉE bílý 32 l/min P113 83 10

Popis Kód Délka Šířka Výška Ø ventilu Ø víka Balení

5000 l / D1 P113 39 01 3,85 m 1,60 m 1,10 m 50/60 přírubový 355 mm 2

4000 l / D1 P113 39 03 3,11 m 1,60 m 1,10 m 50/60 přírubový 355 mm 2

3000 l / D1 P113 39 05 2,36 m 1,60 m 1,10 m 50/60 přírubový 355 mm 2

2000 l / D1 P113 39 07 2,38 m 1,22 m 0,95 m 40/49 šroubovací 355 mm 2

1500 l / D1 P113 39 09 1,82 m 1,22 m 0,95 m 40/49 šroubovací 355 mm 2

1000 l / D1 P113 39 11 1,65 m 1,05 m 0,75 m 33/42 šroubovací 255 mm 3

800 l / D1 P113 39 13 1,41 m 1,05 m 0,75 m 33/42 šroubovací 255 mm 3

600 l / D1 P113 39 15 1,41 m 0,88 m 0,64 m 33/42 šroubovací 255 mm 3

400 l / D1 P113 39 17 0,98 m 0,88 m 0,64 m 33/42 šroubovací 255 mm 3

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Možnosti:
Hladinový 
plovákový  ventil
P113  83 10

Cisterny musí být 
umístěny na rovném 
podkladu nebo na 
stojanu, který je 

schopen rovnoměrně  
podepřít celou 

základnu.
* Cisternu není

dobré příliš utahovat 
popruhy, aby nedošlo 

k její deformaci.

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ
HUSTOTA 1
Provedení:
- Kompaktní
- Stohovatelné, pokud jsou prázdné.
- Zářezy pro upínací popruhy*.
-  Nízko položené těžiště zajišťuje stabilitu při dopravě.
- - Vnitřní kýly (u modelů 3000 l a více)
omezující pohyb kapaliny v cisterně
(1 v modelu 3000 l a 2 v modelech
4000 a 5000 l).

- Vypouštěcí ventil cisterny je chráněn
zapuštěním do tvarované dutiny v čele
cisterny.

Součásti:
- Vypouštěcí ventil otočný o 90°
-  Šroubovací víko má odvzdušňovací
ventil, aby se zabránilo stoupání vody
při manipulaci s cisternou.

-  Možnost osazení A  plovákovým
ventilem.

Tyto cisterny jsou vyrobené z polyetylenu odolného proti plísním, UV záření 
a teplotám pod bodem mrazu. Odolávají čisticím a desinfekčním prostředkům 

a snáší i vysokotlaké čištění. 

Vynikající poměr 
kvalita/cena

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ  D 1
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P113 09 08

P113 09 06
+

P113 09 23
P113 83 41

2300 l 3100 l 5500 l 6400 l 8500 l

Plovákový ventil La Gée 42 l/min
Optimálně funguje při tlaku vody v rozmezí od 4 do 5 barů při 42 až 
53 l/min (se  jmenným průtokem 75 l/min)  s 2 standardními plováky.
Součástí je systém uzavření plovákového 
 ventilu, který kdykoliv umožňuje 
zastavit přívod vody.

 PVC šroubovací výpusť s rozměrem 20/27 (1”1/4) 
s přírubou. Nasazuje se vedle hlavní výpustě do 
krytého místa na protilehlé straně od víka.

Popis Kód Délka Šířka Výška Ø ventilu Ø průlezu Balení

2300 L / D1.2 P113 40 02 2,30 m 1,33 m 1,27 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

3100 L / D1.2 P113 40 04 2,40 m 1,48 m 1,42 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

5500 L / D1.2 P113 40 06 3,16 m 1,62 m 1,73 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

6400 L / D1.2 P113 40 08 3,71 m 1,62 m 1,73 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

8500 L / D1.2 P113 40 10 4,71 m 1,64 m 1,75 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

Příslušenství Kód Balení

Výpusť pro cisterny 20 / 27 (3/4”) šroubovací P113 09 06 1

Výpusť 20/27 (3/4) pro šroubovací ventil 20/27 P113 09 23 1

Modré rotačně tvářené víko Ø 600 mm s odvzdušňovacím otvorem Ø 120 mm P113 09 25 1

Plovákový ventil mosaz La Gée 42 l/min 4 bary se 2 plováky P113 83 41 1

Součástí jsou velmi účinné opěry 
pro optimální stabilitu, jejichž 
počet odpovídá objemu cisterny.

 Držák nad výpustí pro uskladnění 
hadice, praktický pro mytí nebo 
plnění menších objemů.

Praktický držák
na hadici

Drážka umístěná v horní části 
tak, aby bylo možno cisternu 
kdykoli vybavit plovákovým  
ventilem pro udržování stálé 
hladiny.
Cisterna vybavená stupnicí.

Široké rotačně tvářené víko Ø 
600 mm s příp. zátkou Ø 120 
mm 

pro snadný průlez člověka Ø 
500 mm, pro přístup do cisterny 
při čištění či údržbě.

Cisterna má na každém konci 
vlisované závěsné oko (zdvih 
prázdné cisterny).

Pomocné výlisky v horní části pro stohování a úsporu 
místa ve skladovacích prostorech. 

Stohovatelné, pokud 

jsou prázdné.

Optimální tvar, který zabraňuje deformaci nádrže při tlaku vody uvnitř. Mají široké opěrné nohy, jejichž počet se liší podle objemu a počtu kapes pro popruhy.

HUSTOTA 1,2
Velký objem až 8500 l

Integrované
přepážky

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ D1.2
Cisterny na vodu Monobloc 
jsou vyrobeny z polyetylenu 
odolného vůči plísním, 
stabilizovaného vůči UV záření 

a mrazu Jsou odolné vůči čisticím 
a dezinfekčním prostředkům 
a mohou být čištěny vysokým 
tlakem. 

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ  D 1.2

Vynikající poměr 
kvalita/cena

CISTERNY MONOBLOCK
STOHOVATELNÉ D 1
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P113 09 35

P113 09 08P113 09 07

5 500 L 6 400 L 8 500 L

8500 l

N
ov

in
ka

!

Novinka!

CISTERNY NA VODU MONOBLOC
D 1,2 ZA TRAKTOR

Popis Kód Délka Šířka Výška Ø ventilu Ø průlezu Balení

5500 L / D1.7 P113 40 26 3,16 m 1,62 m 1,73 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2
6400 L / D1.7 P113 40 28 3,71 m 1,62 m 1,73 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2
8500 L / D1.7 P113 40 30 4,71 m 1,64 m 1,75 m 50/60 s přírubou Ø 500 mm 2

Příslušenství pro kulaté cisterny monoblock
Výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2”) s přírubou P113 09 07
Výpusť pro cisterny La GÉE 50 / 60 (2”) se zesílenou přírubou P113 09 08
Modré rotačně tvářené víko Ø 600 mm s odvzdušňovacím otvorem Ø 120 mm P113 09 25
Přípojka pro hasičskou hadici 50/60 (2’’) - 1/2 kroužek pro ventil 50/60 P113 09 35

Součástí jsou velmi 
účinné opěry pro 

optimální stabilitu, 
jejichž počet odpovídá 

objemu cisterny.

Cisterna má na 
každém konci 

vlisované závěsné 
oko (zdvih prázdné 

cisterny).

Velký držák 
nad výpustí pro 

uskladnění hadice 
a snadné připojení 

hadice k ventilu. 

- Ventil je chráněn 
zapuštěním do 

tvarované dutiny 
v cisterně.

Velký objem až 8500 l

Integrované přepážky
Široké rotačně tvářené víko Ø 600 mm s příp. 

zátkou Ø 120 mm 

pro snadný průlez člověka Ø 500 mm, pro 
přístup do cisterny při čištění či údržbě.

Francouzská 
výroba

Optimální tvar, který zabraňuje deformaci 
nádrže při tlaku vody uvnitř. Vybaveny 
širokými opěrnými nohami, jejichž počet 

se liší podle objemu a počtu kapes pro 
popruhy.

Pomocné výlisky v horní části pro stohování 
a úsporu místa ve skladovacích prostorech. 

CISTERNA MONOBLOC HUSTOTA 1.7

CISTERNY NA TEKUTÁ 
HNOJIVA D 1.7 
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P113 37 21

INFO

P113 05 16 

Možnost připojení dvojité napáječky Polybac 72 BP za cisternu 

Dvojitá napáječka Polybac 72 s nízkým tlakem je vybavena:
- 1 nízkotlaký plovákový ventil s mechanismem uzavření přívodu vody - nezbytné pro přepravu. 
(napáječku před přepravou vypusťte)
- 2 vypouštěcí zátky pro čištění a rychlé vypuštění vody.
- Kovová podpěra na zadní části podvozku cisterny.
Přívodní sada pro dvojitou napáječku POLYBAC 72 BP 
Sada obsahuje:
- ventil otočný o 90° upevněný na cisterně (strana hlavního ventilu)
- přívodní hadice s konektorem pro napáječku.

Popis Kód
Dvojitá  nízkotlaká napáječka Polybac 72 s podpěrou P113 05 16
Přívodní sada pro dvojitou nízkotlakou napáječku POLYBAC 72 P113 05 22

Nová napáječka 
vybavená 

nízkotlakým 
plovákovým 

ventilem

Popis Kód Osa Hydraulická brzda 
a průměr bubnu Kolo - rám Podpěrná noha 

mm
Celková 

délka
Celková 

šířka
Celková 
výška

Strana A
mm

Celková hmotnost 
plné cisterny 

kg

Není homologována pro provoz na pozemních komunikacích
2300 l / D1.2 P113 37 21  60 250 x 60 11,5/80 x 15,3 16 PR 6 vypouštěcích otvorů  70 3,80 m 2,25 m 2,01 m 765 3150
3100 l / D1.2 P113 37 23  70 300 x 60 11,5/80 x 15,3 16 PR 6 vypouštěcích otvorů  70 stavitelná s klikou 4,00 m 2,20 m 2,20 m 795 5810
5500 l / D1.2 P113 37 25  70 350 x 60 385/65 R22,5. 8 vypouštěcích otvorů  70 stavitelná s klikou 4,55 m 2,35 m 2,59 m 865 6870
6400 l / D1.2 P113 37 27  80 350 x 60 385/65 R22,5. 8 vypouštěcích otvorů  70 stavitelná s klikou 5,00 m 2,35 m 2,59 m 870 7980N

ov
in

ka
!

Kola a tažné zařízení jsou dodávány nenamontované z důvodu 
optimalizace dopravy.

Možnost pneumatik: na dotaz

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
- brzděná náprava.
- široký rozvor kol zajišťující dobrou stabilitu.
- pevná zadní světla s rámem chráněná mřížkou. 
Levé zadní světlo se standardním držákem 
registrační značky, zásuvkou a držákem pro 
blikající maják (není součástí dodávky).
- podvozek a podélný nosník z oceli o tloušťce 
3 až 6 mm v závislosti na modelu
- teleskopické stabilizační podpěry namontované 
v zadní části
- přední podpěra tažného zařízení s velkými 
zesílenými výztuhami
- odnímatelné tažné zařízení, upevněné dvěma 
zadními svorkami a kolíkem. 
- zadní část je navržena tak, aby mohla být 
vybavena volitelným napájecím zařízením 72 BP 
a kovovým držákem.

- Nastavitelná podpěra  70 mm 
u 2300 L a 3100 L
- podpěrná noha stavitelná s klikou  70 mm 
pro cisterny 5500 l a 6400 l. 
Cisterna 8500 L je vybavena hydraulickou 
podpěrnou nohou. Celá jednotka je 
vybavena ventilem otočným o 90° 
a zásuvnými zásuvkami pro montáž 
hydraulické hadice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TAŽNÉMU ZAŘÍZENÍ

TYTO CISTERNY ZA TRAKTOR OBSAHUJÍ:

Cisterna je připevněná k podvozku 
pomocí popruhů s ráčnou a díky tvaru 
opěrných ploch.

Brzděná náprava

Novinka! Skupina Cosnet Industries má řadu 
galvanizovaných nádrží Pasdelou pro 
údržbu zelených ploch,  které jsou 
vybaveny motorizovanými čerpadly, 
hadicovými navijáky…
Vyžádejte si příslušný katalog.

Objem 890 L - 8000 L

Tato řada cisteren vyrobených 
z polyetylenu je připevněna na 
mobilní podvozek. Je ideální pro 
přepravu  a zásobování vodou.

Jsou univerzální, robustní 
a vybavené přepážkami, které 
výrazně zlepšují jízdní vlastnosti 
v případě, že cisterny nejsou 
zcela naplněné.

CISTERNY NA VODU MONOBLOC 
D 1,2 ZA TRAKTOR

CISTERNY NA TEKUTÁ
HNOJIVA D 1.7
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RADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI
4 nohy, které je potřeba ukotvit, tzn. 16 kotvicích 

prvků pro připevnění k betonové desce na 
svařované vyztužené patce:
-  model 5,70 m3: deska 2,50 x 2,50 m
-  model 9,70 m3: deska 2,70 x 2,70 m
-  tloušťka základové desky musí být stanovena

podle charakteru podloží, obvykle 30 cm.
Spolehněte se na profesionálního stavitele.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

P113 49 09

P113 47 17

P113 49 07 P113 49 05

P113 49 11

P113 49 03

P113 47 18

ZÁSOBNÍKY
NA KRMIVO

Prodloužené 
nohy

Popis Kód

Plastový tubus Ø 200 mm s výsypkou pro silo uvnitř budovy P113 47 17

Plastový tubus Ø 200 mm s výsypkou pro traktor P113 47 18

Prodloužení nohou o 900 mm + prodloužení žebříku pro silo 5,70 m3 P113 47 21

Prodloužení nohou o 900 mm + prodloužení žebříku pro silo 9,70 m3 P113 47 23

Pneumatický dopravník pro sila 5,70 m3 a 9,70 m3 P113 47 25

Nástavec pro dopravník pro sila 5.70 m3 a 9.70 m3 s prodlouženými nohami P113 47 27

Nerezová jednoduchá výsypka o průměru 200 mm (standardně součástí dodávky) P113 49 03

Nerezová dvojitá výsypka o průměru 200 mm P113 49 05

Nerezová výsypka pro PVC potrubí o průměru 140 mm P113 49 07

Standardní koncovka pro výsypku o průměru 320 mm P113 49 09

Víko na násypku průměr 200 mm pro silo P113 49 11

*Naše sila jsou připravena k okamžité instalaci. Vybavení určené k montáži uživatelem: 4 patky, ochranný koš žebříku a zábradlí a nerezové víko. Vše je součástí dodávky.

Popis Kód Kapacita pro 
hustotu 0,65 Průměr Výška Váška s prodlouženými 

nohami
Výška k výsypce (B)

standardní/prodloužená verze
Vzdálenost 

mezi nohami

Silo, 4 nohy, kompaktní s excentrickou kuželovou výsypkou, 5,7 m3* P113 45 15 3,700 T 2,10 m 4,83 m 5,73 m 0,90 m / 1,70 m 1,30 m

Silo, 4 nohy, kompaktní s excentrickou kuželovou výsypkou, 9,7 m3* P113 45 17 6,300 T 2,30 m 5,83 m 6,73 m 0,90 m / 1,70 m 1,39 m

Díky tomu, že je nerezová výsypka umístěná excentricky, 
můžete s traktorem zajet přímo k ní.

Do 2 metrů mobilní žebřík bez 
ochranného koše, od 2 metrů 
výstupní žebřík s ochranným košem 
a nahoře s malou plošinou.

Pro větší bezpečnost lze s horním krytem násypky 
manipulovat ze země.

Nerezový poklop Ø 200 mm je 
součástí dodávky.

4 vyztužené svařované nohy na kompaktním rámu. 
5,70 m3 Ø 60,3x2,9 mm. 9,70 m3 Ø 70x2,9 mm.

Silo 9 m3 v závislosti na provedení nohou
Rozměr A Standard = 800 / prodloužené = 1600
Rozměr B Standard = 1036 / prodloužené = 1836
Rozměr C 400
Rozměr D 191
Rozměr E 112

Silo 5m3 v závislosti na provedení nohou
Rozměr A Standard = 762 / prodloužené = 1562
Rozměr B Standard = 1000 / prodloužené = 1800
Rozměr C 387
Rozměr D 246
Rozměr E 179

TECHNICKÉ ÚDAJE   
DÉLKA TUBUSU 0,55 M

Sila splňují bezpečnostní normy pro 
dodávky krmiv v zemědělství.

SILO NA OBILÍ, MOUKU, ŠROT, 
KRMIVO
4 NOHY, EXCENTRICKÁ VÝSYPKA
5.70M3 A 9.70 M3

Provedení:
-  Vyrobené z polyetylenu odolného proti
plísním, UV záření a mrazu. Odolávají čisticím 
a desinfekčním prostředkům, kyselinám
a vysokotlakému čištění.

-  Hladké neporézní stěny, dobře těsní a snadno 
se čistí.

-  Silo je postaveno na svařovanou konstrukci,
což zajišťuje lepší stabilitu a dlouhou životnost. 
Eliminuje nevyhnutelné posuny, ke kterým
dochází ve šroubované konstrukci.

Nerezový poklop může být odsazen od středu použitím sady 
s kódem P113 49 11.

Tato sila z polyetylenu s kompaktním zásobníkem jsou 
navržena pro vnitřní i venkovní uskladnění krmiva 

(Maximální hustota 0,8. Možnost zesíleného provedení pro obiloviny na vyžádání. ). 

Sila jsou dodávána smontovaná, kompaktní 
zásobník je umístěn v konstrukci a žebřík je 

připevněn.
Tím je velice usnadněna instalace sila 

v souladu s platnými předpisy. 

Kvalitní
výroba

SILO NA OBILÍ, MOUKU, 
ŠROT, KRMIVO; 4 NOHY
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Popis Kód  pro provedení s 
ventilem

Kód  pro provedení s 
výsypkou

Výška zásobníku s 
rámem

Zásobník 
Ø Balení

500 l P113 59 10 P113 59 02 1,30 m 1,17 m 2

1000 l P113 59 12 P113 59 04 1,78 m 1,17 m 2

1500 l P113 59 14 P113 59 06 2,26 m 1,17 m 2

2000 l P113 59 16 P113 59 08 2,74 m 1,17 m 2

Popis Kód Základna Výška Balení

Standardní pozinkovaný rám P113 61 09 1,09 m 0,90 m 2
Nerezová jednoduchá výsypka o průměru 100 mm 
(standardně součástí dodávky) P113 49 01

Víko násypky o průměru 455 mm 
s průduchem P113 09 31

55

Příslušenství: 
Nohy konstrukce se dají na přání zvýšit o 900 mm, aby 
se dal pod zásobník postavit vozík na krmivo.
Při plnění musí stát zásobník na zemi.

Valve with trough-wall on flange

ZÁSOBNÍKY NA KRMIVO - 500 L, 1000 L, 
1500 L A 2000 L
Dodávány kompletně s nádrží a podvozkem. Určeny pro vnitřní uskladnění 
krmiva. 

KOMPAKTNÍ ZÁSOBNÍKY

-  Tento průsvitný zásobník s průměrem 1170 mm je vyroben
z kvalitního polyetylenu splňujícího potravinářské normy,
odolává UV záření i teplotám pod bodem mrazu.

-  spodní část zásobníku ve tvaru kužele s úhlem 80° pro
plynulé vyprázdnění zásobníku.

- víko násypky o průměru 455 mm s průduchem.

-  Silo je osazeno buď výsypkou o průměru 100 mm
z nerezové oceli pro krmivo nebo čtvrtotáčkovým
přírubovým ventilem 2“ (50/60) pro tekutá krmiva
s hustotou 1.

-  Úroveň naplnění je viditelná přes průhledné stěny
zásobníku.

STANDARDNÍ STOHOVATELNÝ
POZINKOVANÝ RÁM

-  základna 1085 mm x 1085 mm

ZÁSOBNÍKY
NA KRMIVO

Tyto zásobníky jsou vyrobeny 
z kompaktního polyetylenu 
a jsou podepřeny pozinkovaným 
rámem. Mohou být snadno 
přepravovány na paletě.
Mohou být použity pro jakýkoliv 
skladovaný materiál nebo 
k přepravě krmiva, zrna nebo 
osiva na farmu. Díky nízké 
hmotnosti a kompaktnímu 
provedení se dá se zásobníky 
snadno manipulovat.

Prodloužené 
nohy

SILO NA OBILÍ, MOUKU,
ŠROT, KRMIVO; 4 NOHY
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P113 41 09

P113 41 11

P113 41 13

P113 41 01

0.38 m

0,20 m

P113 41 05

0,38 m

POLYETYLENOVÉ KRMNÉ
ŽLABY

KORYTA JUNIOR PRO MALÁ ZVÍŘATA

Popis Kód Min. výška Max. výška Balení

2 x 0,45 m P113 41 09 0,30 m 0,50 m 6

2,5 x 0,45 m P113 41 11 0,30 m 0,50 m 6

3 x 0,45 m P113 41 13 0,30 m 0,50 m 6

-  Navrženy speciálně pro malá zvířata, jako jsou telata, ovce, kozy, poníci
apod.

-  Vybaveny dvěma bočními lištami podél vnitřního okraje.
- Zpevněné dno
-  Pozinkované nohy Ø 25 mm jsou chráněny gumovou ochranou a jsou
výškově stavitelné pomocí šroubů.

Ideální pro umístění před krmnou 
zábranu COSNET “Comfort 

Junior”.

EKONIMICKÉ ŽLABY - Vypouštěcí zátka 33/42
- Zpevněné dno
-  Vybaveny dvěma bočními lištami podél vnitřního okraje.
-  Nohy Ø 33,7 mm jsou chráněny gumovou ochranou a jsou
výškově stavitelné pomocí šroubů.

Popis Kód Min. výška Max. výška Balení

3 x 0,85 m P113 41 06 0,55 m 0,80 m 6

4 x 0,85 m P113 41 08 0,55 m 0,80 m 6

5 x 0,85 m P113 41 05 0,55 m 0,80 m 6

5 x 0,60 m P113 41 07 0,43 m 0,68 m 6

Vypouštěcí zátka 33/42
-  Vybaveny dvěma bočními lištami podél vnějšího okraje, které zabraňují
plýtvání krmivem a zajišťují vynikající ochranu proti nárazům zvířat
nebo proti kolům traktoru.

- Boční lišta a zpevněné dno.
-  Pozinkované silné nohy, výškově nastavitelné pomocí šroubů
procházejících nohami.

S bočními lištami

a zesílenými nohami

STANDARDNÍ ŽLABY

KRMNÉ ŽLABY

Betonové povrchy mají tu nevýhodu, že se špatně čistí, a hrozí tak 
kontaminace siláže spórami bakterie máselného kvašení.  Je proto 

doporučeno zakládat krmivo do kvalitních krmných žlabů.   Tyto žlaby 
vyrobené z polyetylenu jsou odolné proti plísním a jsou schopné odolat 

čisticím a desinfekčním prostředkům i vysokotlakému čištění. Navíc hladké 
stěny žlabu spolu s pozinkovaným rámem a vypouštěcí zátkou velmi 

usnadňují čištění.

Popis Kód Min. výška Max. výška Balení

3 x 0,85 m P113 41 04 0,55 m 0,80 m 6

4 x 0,85 m P113 41 02 0,55 m 0,80 m 6

5 x 0,85 m P113 41 01 0,55 m 0,80 m 6

5 x 0,60 m P113 41 03 0,43 m 0,68 m 6
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P121 01 01

P113 57 03

P113 41 15

P121 31 05

P121 31 07

P121 31 09

DRŽÁK LIZU
Je nezbytné poskytnout zvířatům minerální soli ve formě solných minerálních 
lizů. Tento robustní držák lizu vyrobený z polyetylenu je odolný vůči 
kyselinám a může být namontován s jakoukoliv orientací (stříška může 
chránit liz proti dešti nebo naopak zachytávat produkované tekutiny. Liz 
snadno vyměníte uvolněním čepu, který je zvířatům nepřístupný, a následným 
vyjmutím dřevěné tyčky. Navržen pro kulaté nebo osmihranné lizy 
o hmotnosti 5 nebo 10 kg.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

 Držák lizu 5 a 10 kg P121 01 01 0,35 m 0,27 m 0,25 m 10

VÍCEÚČELOVÉ PODLAHOVÉ KRMNÉ ŽLABY

Tyto polyetylenové žlaby se instalují 
přímo na podlahu a jsou ideální pro malá 
zvířata.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

Závěsné krmné žlaby na kbelíky
na 4 kbelíky P113 57 01 1,81 m 0,39 m 0,22 m 5
na 5 kbelíků P113 57 03 2,26 m 0,39 m 0,22 m 5
na 6 kbelíků P113 57 05 2,71 m 0,39 m 0,22 m 5

Víceúčelové podlahové krmné žlaby
20 l - 1 m P121 31 05 1,00 m 0,32 m 0,12 m 5

30 l - 1,50 m P121 31 07 1,50 m 0,32 m 0,12 m 5
40 l - 2 m P121 31 09 2,00 m 0,32 m 0,12 m 5

Možnost 4, 5

nebo 6 krmných
věder

ZÁVĚSNÉ KRMNÉ ŽLABY
Tento polyetylenový krmný žlab má zářezy, do kterých je možné vložit běžná 
standardní krmná vědra.

Proudění vzduchu

PRŮŘEZ VANOU
vloženou do kovového žlabu  

COSNET

KRMNÁ VANA 5 M X 0,80 M

Vana je vyrobená z polyetylenu vysoce odolného proti kyselinám. Využívá se k prodloužení 
životnosti kovových krmných žlabů.  Když vanu vložíte do žlabu, vyjměte z něj vypouštěcí zátku, 
aby mohly být vnitřní stěny odvětrávány.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

Krmná vana pro kovové krmné žlaby COSNET 5 x 0,80 m P113 41 15 5,00 m 0,80 m 0,38 m 5

POLYETYLENOVÉ KRMNÉ
ŽLABY

Umožňují lepší hygienu 
a prodlužují životnost kovových 
žlabů. 

Pro kovové žlaby COSNET s rozměry:  
5 m x 0,80 m

- Navrženy speciálně pro malá zvířata, jako jsou telata, ovce, kozy, poníci 
apod.

- Vybaveny dvěma bočními lištami podél vnitřního okraje.
- Zpevněné dno
- Pozinkované nohy Ø 25 mm jsou chráněny gumovou ochranou a jsou 
výškově stavitelné pomocí šroubů.

KRMNÉ ŽLABY
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Vnitřní boxy pro telata pro optimální hygienu, snadné čištění 
a dezinfekci.

Stojna s širokou paticí k fixaci k zemi; demontáž všech dílů 
boxu pro telata pouhým mrknutím oka, velmi snadné čištění 
a dezinfekce, s možností dezinfekce ponorem.

Plná přepážka bez možnosti 
kontaktu mezi telaty do výšky 900 
mm od podlahy.

58

1.90 m

0.95 m

1.2
0 m

0.9
0 m

0,95 m

0,32 m 1,60 m

16 cm

0,9
0 m

7,5 cm

1,2
0 m

Sklápěcí držák na kbelík

Šachovnicová protiskluzová struktura povrchu, velmi 
bezpečná při kontaktu s paznehty zvířat; plastovou rohož lze 
použít se slámovou podestýlkou či bez ní.

VNITŘNÍ BOXY PRO
TELATA HYGIÈNE PRO

Splňuje evropské směrnice a doporučení agrární komory. Boční stěny jsou 
opatřeny otvory pro možnost fyzického a očního kontaktu, slouží však k zabránění 
olizu, sání mléka a kontaktu s výkaly. Jsou umístěné 900 mm nad zemí podle 
zákonných předpisů; délka 500 mm a výška 100 mm. Prostory lze oddělit nerezovými 
dělicími přepážkami k izolaci nemocných kusů, box se tak změní v ošetřovací box.

POZNÁMKA: 
Je-li kontakt mezi telaty příliš velký, ustájení v jednotlivých boxech přestává plnit 
svou funkci hygienického oddělení zvířat a je třeba zvážit změnu ustájení.

Příklad: boční 
stěny, čela a dvířka 
umístěné ve spodní 

části stojny 

bez podlahové 
rohože. Ideální 

v kombinaci 
se slámovou 
podestýlkou.

Splňuje evropské 
směrnice 

a doporučení 
agrární komory.

BOX PRO TELATA - DLOUHÁ VARIANTA  BEZ ZÁBRAN PROTI VZÁJEMNÉMU 
OLIZOVÁNÍ
Vnitřní délka boxu 1,90 m, vnitřní plocha podlahy 1,80 m2.
Lze přestavět do hromadného boxu.

V této verzi a při použití podlahové rohože: 
Doporučujeme (v souladu s doporučením Agrární komory) 
podlahové plastové rohože spojovat pomocí spojovacích 
prvků. Tyto prvky tvoří základnu bočnic a nadzvedávají je. 
Od plastové rohože k otvorům v bočních stěnách tak vždy 
vznikne prostor 900 mm.

Dostatečná výška 
pro průchod v přední 

i zadní stěně

BOX PRO TELATA - KRÁTKÁ VARIANTA  SE ZÁBRANAMI PROTI 
VZÁJEMNÉMU OLIZOVÁNÍ
Vnitřní délka boxu 1,60 m, vnitřní plocha podlahy 1,52 m2.
Nelze přestavět do hromadného boxu.

Boční stěny, čela 
a dvířka umístěné 
v horní části stojny 
se zábranami 
proti vzájemnému 
olizování v přední 
části.
S podlahovou 
rohoží. Splňuje 
evropské směrnice 
a doporučení 
agrární komory. 

Možnost dvojího nastavení výšky do PE stojny.  
Umožňuje nastavení výšky podle toho, zda se do boxu použije 

podlahová rohož / spojovací prvky.

BOXY S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PODLE ZPŮSOBU CHOVU

Stojna s možností dvojího nastavení výšky u bočních stěn a dvířek. Lze použít s plastovou rohoží nebo bez ní. Přední a zadní stěny i dvířka lze otevírat na obě strany.

Box má stojny i boční stěny z rotačně 
tvářeného polyetylenu, zesíleného 

pozinkovanými kovovými výztuhami 
Ø 35 mm.

VNITŘNÍ BOXY PRO 
TELATA HYGIÈNE PRO 

PRO CHOV TELAT 
DO 2 MĚSÍCŮ STÁŘÍ

Snadná demontáž pouhým mrknutím

oka, hygiena zaručena!

Patentováno Kvalitní
výroba
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P113 53 09

P113 53 08

DVÍŘKA 
-  Zavírání a otevírání
pomocí pružinových
zarážek

-  Oboustranné - pravé/
levé

Dostatečná výška pro průchod 
v přední i zadní stěně

1,85 m

PŘEDNÍ STĚNA Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELI S DVĚMA 

ZARÁŽKAMI, KTERÁ SE SKLÁDÁ Z:

-  2 spojovacích oblouků, předního a zadního, pro vsazení do PE stojny, která slouží jako základna..
-  Oplechované spodní části pro šetrné použití steliva.
-  2 pohyblivých trubek se zarážkami z polyetylenu pro optimální blokaci skotu.
-  2 výsuvných držáků na kbelíky pro
co nejmenší prostor při dezinfekci.

-  1 zábrany proti pohybům hlavy
v horní části u držáku kbelíku
s dudlíkem.

-  Otevírání a zavírání přes
oboustranné pružinové zarážky.

- Výškově nastavitelné.

PŘEDNÍ STĚNA SE 2 DRŽÁKY NA KBELÍK Novinka: 

s nastavitelnou

krční fixací

Sklápěcí držák na kbelík

P113 53 13
d 1,84 m x š 0,20 m x 
v 85 mm

Tvar je určený k zasazení mezi 2 podlahové 
rohože v boxu pro telata místo přepážek PE.

Tvarované konce pro dokonalé vsazení do PE 
stojen a bočnic a k zabránění jakéhokoli zranění 
skotu na nohách.

SPOJOVACÍ PRVEK HYGIENE PRO
Vyrobeno z lisovaného polyetylenu, hermetický spojovací prvek.
Spojovací prvek, který lze použít pouze u dlouhé varianty, bez postranic proti olizu, 
umožňuje: 
- vytvořit základnu bočním PE stěnám ve zvýšené poloze. Je tak zajištěna správná výška otvorů ve
stěnách (900 mm od plastové rohože k dolnímu okraji otvoru).
-  spojit 2 plastové rohože nebo boční PE stěny, změnit boxy pro telata z individuálních na hromadné,
a vytvořit tak jednotný povrch pro úklid.

Šachovnicová protiskluzová struktura povrchu, velmi 
bezpečná při kontaktu s paznehty zvířat; plastovou rohož lze 
použít se slámovou podestýlkou či bez ní.

Novinka! 

Madla na spodní straně 
přední části.

PODLAHOVÁ ROHOŽ HYGIENE PRO
Hermetická polyetylenová rohož.

Světlá výška plastové rohože 75 mm pro 
snadné čištění boxů.

Rohož má štěrbiny 
pro odtok moči.

-  Lze kdykoli přidat do boxu pro telata.
-  Se spojovacími prvky pro přestavění
na podlahovou rohož pro hromadné
ustájení.

P113 53 11
d 1,95 m x š 0,85 m x v 0,19 m

Dvě kola v zadní části 
pro snazší manipulaci při 

čištění a dezinfekci.

Bočnice přizpůsobené 
zasazování do stojny a 
zasazení bočních stěn. 
Také umožňují montáž  
spojovacích prvků pro 

nastavení výšky.

8 střídavě uspořádaných nohou pod 
rohoží zabraňuje zachycení dlouhých 
vláken při čištění.

Šachovnicová protiskluzová struktura 
povrchu, velmi bezpečná při 

kontaktu s paznehty zvířat; plastovou 
rohož lze použít se slámovou 
podestýlkou či bez ní.

Novinka!

VNITŘNÍ BOXY PRO 
TELATA HYGIÈNE PRO

Snadná demontáž pouhým
mrknutím oka,

hygiena zaručena!

VNITŘNÍ BOXY PRO
TELATA HYGIÈNE PRO

Lze použít s vědry La Gée 17,5 l nebo s běžnými kulatými kbelíky.
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P113 53 17

P113 51 26

P113 53 21

3

3

1

4

6

˝BEZPEČNOSTNÍ ˝ PRŮCHODY
S DVÍŘKY, HRUDNÍ ZÁBRANY

Směrnice Rady a výňatku z Úředního věstníku Evropské Unie ze dne 15. ledna 2009.
Článek 3
1)  Od 1.ledna 1998 se použijí ustanovení, která se vztahují na všechny provozy, které jsou nově postaveny nebo zrekonstruovány a uváděny do provozu po tomto dni.
a)  Žádné tele, které je starší než osm týdnů, nesmí být uzavřeno v individuálním kotci, pokud veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní stav nebo chování vyžaduje izolaci za účelem léčby. Šířka individuálního kotce pro 

telata musí být alespoň rovna kohoutkové výšce telete měřené, když tele stojí, a délka kotce musí být alespoň rovna délce těla telete, která se měří od špičky nosu po kaudální okraj tuber ischii, vynásobené koeficientem 
1.1. Individuální kotce pro telata (kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat) nesmějí mít pevné stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními.

b)  U telat, která jsou chována ve skupinách, musí mít každé tele vyměřený prostor bez překážek alespoň 1,5 m2, pokud má živou hmotnost menší než 150 kg, alespoň 1,7 m2pokud má živou hmotnost 150 kg a více, ale 
méně než 220 kg, a alespoň 1,8 m2 pokud má živou hmotnost 220 kg a více.

Pozor

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY 10 BOXŮ ZRCADLO-
VÉHO ZAPOJENÍ

Zrcadlové zapojení (bez příslušenství)
6 x kód P113 53 03
+ 3 x kód P113 53 05
+ 10 x kód P113 53 08
+ 5 x kód P113 53 09

Ce
lko

vá
 dé

lka
 4,

54
 m

Ce
lko

vá
 dé

lka
 2,

35
 m

Celková šířka 5,41 m pro 5 boxů PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY 5 BOXŮ K 
ZAPOJENÍ VEDLE SEBE

Snadné a praktické

Sada deseti 
žárově 
zinkovaných 
destiček s čísly. 
Upevňují se 
háčkem na čelo.

P113 53 25

U průchodu dovnitř a ven u zdi lze 
objednat sadu dvou úchytů pro čelo a 
dvířka. Kód  P113 53 23

Stojny, přední a zadní stěna a dvířka individuálních boxů pro telata Kód Balení

Individuální boxy pro telata La Gée, zapojení vedle sebe 
1   Jednoduchá boční stěna, která se skládá z: 2 oboustranných PE stojen, 1 plastové 

boční stěny, 1 horní kovové tyče Ø 35 mm - Délka 2 m
P113 53 01 10

nebo
Individuální boxy pro telata LaGée, zrcadlové zapojení 

2   Oboustranná boční stěna do boxu, která se skládá z: 3 oboustranných PE stojen, 
2 bočních PE stěn, 1 horní kovové tyče Ø 35 mm - Délka 4 m

P113 53 03 5

+
3   Dvě žárově zinkované trubky Ø 35 mm do PE stojny, které jsou třeba pouzepři 

průchodech dovnitř a ven v  apojenívedle sebe
P113 53 05 1

4  Žárově zinkovaná čelní stěna s dvojitými zarážkami, s 2 oblouky PE stojen P113 53 08 10

5  Žárově zinkovaná zadní stěna do boxu pro telata P113 53 09 10
Příslušenství pro individuální boxy pro telata Kód Balení

6  Plastová podlahová rohož Hygiene Pro La Gée P113 53 11 10

Plastová spojka Hygiène Pro La Gée pro podlahovou rohož P113 53 13 10

Kbelík 17,5 l se stupnicí P113 51 26 10
Kbelík 17,5 l s dudlíkem a se stupnicí P113 53 17 10
Jesle na seno dvojité, žárově zinkované 59 x 40 x 41 cm P113 53 19 5
Sada 4 nerezových uzávěrů se šrouby k bočním PE stěnám do boxu pro telata P113 53 21 1
Sada dvou nástěnných úchytů pro čelo a dvířka pro průchody dovnitř a ven u zdi P113 53 23* 1
Sada deseti číslovaných zinkovaných destiček P113 53 25 1

*Sadu dvou úchytů pro čelo a dvířka u průchodu dovnitř a ven u zdi nelze použít v 
kombinaci s podlahovou rohoží.

Nasazení jeslí do předního 
a zadního držáku na bočních PE 
stěnách. P113 53 19

Snadno se přestaví do izolačního boxu s 
možností nerezového předělu

Kvalitní
výroba

HYGIENE PRO
BOXY PRO TELATA

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Zapojení vedle sebe (bez 
příslušenství)
6 x kód P113 53 01
+ 2 x kód P113 53 05
+ 5 x kód P113 53 08
+ 5 x kód P113 53 09
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660 mm

610 mm

550 mm

300 mm

355 mm

405 mm

Víceúčelovou hrudní zábranu snadno přizpůsobíte potřebné délce. Můžete ji nainstalovat samostatně do každého 
stání nebo do jedné řady v závislosti na modelu stání a volbě chovatele.

Příklad: Hrudní zábrana v kombinaci 
s podlahovou rohoží

Žádné riziko zranění
zvířat

Příklad: Hrudní zábrana.
přizpůsobená šířce stání

Kód P113 15 32.
Koncový prvek dodáván s upevňovacími šroubyRovná strana / Zkosená strana.

Hrudní zábrany
Popis  Kód Balení

Hrudní zábrana La Gée P113 15 31 10

Koncový prvek hrudní zábrany P113 15 32 1

Kód P113 15 31
d 1,20 x š 0,22 x v 0,18 m

HRUDNÍ ZÁBRANY DO LEHACÍCH BOXŮ
Hrudní zábrany do lehacích boxů jsou vyrobené z polyetylenu a lze je délkově 
přizpůsobit

Provedení hrudní zábrany La Gée z polyetylenu splňují tyto požadavky. Byly 
navrženy taky, aby zajišťovaly následující výhody: 
- Žádné riziko zranění zvířat
-  Rovná strana zabraňující vkročení zvířete a přidržující podestýlkový materiál:
sláma, rohože nebo matrace.

-  Dlouhá životnost hrudní zábrany, vyrobená z polyetylenu, odolná proti
mrazu a silnému tlaku.

-  Zkosená strana zábrany zajišťuje lepší skladování a použití slámy.

Popis Kód Tloušťka Šířka Výška Balení
Bezpečnostní průchody s dvířky La Gée P113 17 65 0,14 0,56 1,15 2
Pár upevňovacíh prvků omega pro připevnění 
na stěnu

P113 17 67

BEZPEČNOSTNÍ PRŮCHODY S 
DVÍŘKY LA GÉE
Mohou být použity samostatně nebo proti sobě. Závěsy dvířek umožňují otevírání 
v obou směrech.

Dvířka lze otočit i vzhůru nohama, dají se tak použít prakticky v jakékoliv konfiguraci. 
Montážní výška na sloupku nebo na stěně je nastavitelná podle velikosti zvířete.

Vyrobené z rotačné tvářeného stabilizovaného polyetylenu odolného proti mrazu i UV 
záření. Snadné čištění a desinfekce

Rozteč mezi stojnami

Strana pro 
průchod 
ošetřovatele 

Díky speciálně 
navrženému tvaru nabízí 
možnost průchodu 
s nastavitelnou šířkou. 

Lze také namontovat 
na zeď pomocí páru 
upevňovacích prvků 
omega, které lze 
doobjednat na přání.

Část vyhrazena 
pro možný rozsah 
nastavení stojny
v rozmezí 120 mmPATENTOVANÉ

˝BEZPEČNOSTNÍ ˝ PRŮCHODY 
S DVÍŘKY, HRUDNÍ ZÁBRANY

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY 5 BOXŮ K 
ZAPOJENÍ VEDLE SEBE

HYGIENE PRO
BOXY PRO TELATA
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Made 
in France

INDIVIDUÁLNÍ BOXY PRO TELATA
HV A GV A JEJICH MOŽNOSTI

Model doporučený 
pro telata od 
narození do věku 
3-4 týdnů.

Model doporučený 
pro individuální 
ustájení telat do 
2 měsíců věku.

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale zároveň propouští dostatek světla.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení
Střední standardní bouda pro telata MV P113 51 01 1,42 m 1,18 m 1,26 m 7

STANDARDNÍ BOUDY PRO TELATA MV
Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

Velká standardní bouda pro telata GV P113 51 03 1,85 m 1,22 m 1,33 m 6

STANDARDNÍ BOUDY PRO TELATA GV

Tyto boudy MV a GV jsou dostupné se dvěma povrchovými úpravami: standardní jednoplášťové nebo vyšší dvouplášťová řada.

STANDARDNÍ JEDNOVRSTVÁ BOUDA PRO TELATA
Tyto boudy jsou jednovrstvé rotačně tvářené s méně průsvitnou světlou barvou, umožňují dobré životní podmínky zvířat minimalizací průniku UV záření, tím 
i snížení teploty uvnitř boudy.

Zátěžový test: Během několika minut se vrátí do původního tvaru.
* 8 let záruka. Platí pro všechny boudy používané v běžných podmínkách

- 6 madel na bocích a zezadu pro
snadnou manipulaci.
2 boční výztuhy

 Zvýšený práh udrží 
podestýlku v boudě.

Velká standardní dvouvrstvá bouda pro telata GV 
Kód P113 51 33

Střední standardní dvouvrstvá bouda 
pro telata MV 

Kód P113 51 31

+ PRODUKT + :
- Dobrý poměr cena/kvalita
- Mnohem flexibilnější a méně křehká než 
skleněná vlákna

Velká bouda pro telata GV 
model s prostorem pro umístění 
50l krmného boxu na  
levé a pravé straně.

Provedení umožňuje cirkulaci vzduchu a omezuje kondenzaci vody. 
-  Tvar boudy zajišťuje odvod kondenzátu. Na telata nakape žádá
voda.

-  -Nastavitelná ventilační klapka na zadní straně, posunutá pro zamezení
vtékání vody do boudy.

- Zadní a boční zesílení pro delší životnost

produktu.
- Zvýšený práh udrží podestýlku v boudě.

- 6 madel na bocích a zezadu pro snadnou manipulaci.

- Otvory pro ukotvení v zemi.

INDIVIDUÁLNÍ BOUDY 
PRO TELATA MV A GV
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Příslušenství k boudám Kód Balení Cena za ks bez DPH

1 Krmný box 50 l s víkem, jeslemi na seno a prostorem pro krmivo P113 51 05 4 87.20 €

2 Jednoduchá pozinkovaná dvířka s držákem na kbelík P113 51 07 7 70.80 €

3 - Dvojitá pozinkovaná dvířka s držáky na kbelík P113 51 09 6 82.00 €

4 Kbelík 17,5 l s rovnou stranou a se stupnicí P113 53 17 10 10.20 €

Představujeme model  
GV standard 

s příslušenstvím

Tato řada bud pro telata MV a GV může být vybavena: 
U  modelů MV a GV
- Jednoduchá dvířka s držákem na kbelík
- Dvojitá dvířka s držáky na kbelík
- Tato dvířka mohou být osazena standardními komerčními kbelíky nebo
našimi 17,5l vědry s rovnou stranou.
- 17,5litrové kbelíky se stupnicí mohou být vloženy do držáků v
dvířkách.
U modelu GV 
- K boudě lze z boku po vyříznutí otvoru připevnit 50l krmítka La Gée,

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BOUDÁM MV A GV

Model doporučený 
pro telata od 
narození do věku 
3-4 týdnů.

Model 
doporučený 
pro individuální 
ustájení telat do 
2 měsíců věku.

Vnitřní světlá stěna, 2plášťová neprůhledná bouda, chrání před UV zářením.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení.
Střední dvouplášťová bouda MV P113 51 31 1,40 m 1,20 m 1,27 m 7

2PLÁŠŤOVÁ BOUDA MV
Popis Kód Délka Šířka Výška Balení.

Velká dvouplášťová bouda GV P113 51 33 1,90 m 1,24 m 1,35 m 6

2PLÁŠŤOVÁ BOUDA GV

Boudy ze dvouvrstvého polyetylenu vyrobené technologií rotačního vstřikování plastů jsou 
dvoubarevné: 
- venkovní bílá barva odráží velkou část slunečních paprsků a chrání tak před UV zářením.
- vnitřní šedá stěna zajišťuje neprůhlednost boudy a udržuje vnitřní
teplotu. 

 + PRODUKT + : Teplotní rozdíl na přímém slunci je mezi novými dvouplášťovými teletníky
La Gée Plus a klasickými běžně dostupnými bílými nebo krémově zbarvenými boudami
vyrobenými metodou rotačního  vstřikování plastů 5-8 °C.

DVOUPLÁŠŤOV7 MODEL BOUDY PRO TELATA, NEJVYŠŠÍ ŘADA

INDIVIDUÁLNÍ BOXY PRO TELATA 
HV A GV A JEJICH MOŽNOSTI

Vnitřní šedá 
vrstva

Vnější
bílá vrstva

2plášťová bouda PATENTOVÁNO
Provedení umožňuje cirkulaci vzduchu a omezuje kondenzaci vody.
- Tvar boudy zajišťuje odvod kondenzátu. Na telata nakape žádá
voda.

- -Nastavitelná ventilační klapka na zadní straně, posunutá pro zamezení 
vtékání vody do boudy.

- Zadní a boční zesílení pro delší životnost

produktu.
- Zvýšený práh udrží podestýlku v boudě.

- 6 madel na bocích a zezadu pro snadnou manipulaci.

- Otvory pro ukotvení v zemi.

INDIVIDUÁLNÍ BOUDY
PRO TELATA MV A GV

20180901_LA GEE BOVINS_CZ_obr.indd   63 24.04.2019   6:18:28

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



64

sur la photo il n’y a pas 
d’aération

External
white layer

Internal 
grey layer

Made 
in France

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INIDIVIDUÁLNÍM
BOUDÁM PRO TELATA XL A XXL

* 8 let záruka. Platí pro všechny boudy používané v běžných podmínkách

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale zároveň propouští dostatek světla.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení
Dvouplášťová bouda XL P113 51 39 1,63 m 1,26 m 1,27 m 5

Model doporučený pro telata od narození do věku 3-4 týdnů.
DVOUPLÁŠŤOVÁ BOUDA XL

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení
Dvouplášťová bouda XXL P113 51 43 2,10 m 1,36 m 1,28 m 4

Model doporučený pro individuální ustájení telat do 2 měsíců věku.

DVOUPLÁŠŤOVÁ BOUDA XXL

2 velká madla pro 
přenášení.

Čelní stěna se zesíleným prahem 
pro připevnění jednoduchých dvířek 

s držákem kbelíků nebo předních dvířek.

Proudění vzduchu v boudě 
zabraňuje kondenzaci vody.

Levá a pravá prohlubeň pro 
případné připevnění 50l krmítka.

Levá a pravá prohlubeň pro možnost 
vytvoření otvoru s krytem s ventilační 

klapkou.

- Nastavitelná
ventilační klapka
v zadní stěně.

Prohlubně tvarované přímo v těle boudy 
určené pro zasunutí pozinkovaných

kovových ohrádek a sklopných ohrádek.

Představujeme model  
XXL 

Kód P113 51 43

Excentrický 
vstup

Boudy ze dvouvrstvého polyetylenu vyrobené technologií rotačního vstřikování plastů jsou 
dvoubarevné: 
- venkovní bílá barva odráží velkou část slunečních paprsků a chrání tak před UV zářením.
- vnitřní šedá stěna zajišťuje neprůhlednost boudy a udržuje vnitřní
teplotu. 

 + PRODUKT + : Teplotní rozdíl na přímém slunci je mezi novými dvouplášťovými
teletníky La Gée Plus a klasickými běžně dostupnými bílými nebo krémově
zbarvenými boudami vyrobenými metodou rotačního  vstřikování plastů 5-8 °C.

INIDIVIDUÁLNÍ BOUDY PRO 
TELATA XL A XXL

Provedení umožňuje cirkulaci vzduchu a omezuje 
kondenzaci vody.
- Excentrický vstup
-  Tvar boudy zajišťuje odvod kondenzátu.
Na telata nakape žádá voda.

- Nastavitelná ventilační klapka v zadní stěně.
- Zadní a boční zesílení pro delší životnost

produktu.
- Zvýšený práh udrží podestýlku v boudě.

- 2 velká madla v zadní části pro přenášení.
- Otvory pro ukotvení v zemi..

                 2plášťová bouda PATENTOVÁNO 

PATENTOVÁNO
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K BOUDÁM XXL
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Stabilizační nožičky 
usnadňují čištění.

Vybaven kolečky 
pro snadné 
přemisťování.

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

10 Podlahový rošt na kolečkách pro boudy XXL P113 51 44 2,29 1,44 0,20 4

11 Krmná lahev s dudlíkem 3 l pro boudy XXL P113 51 63 0,11 0,11 0,40 10

Profil a boční tvarování podlahy umožňuje 
připevnění boudy XXL a poskytuje perfektní 
stabilitu.

Kolík umožňuje spojení boudy, 
ohrádky a podlahy do jednoho celku.

XXL Podlahový rošt na kolečkách 
Šachovnicová protiskluzová struktura povrchu, 
velmi bezpečná při kontaktu s paznehty zvířat; 
plastovou rohož lze použít  se slámovou 
podestýlkou či bez ní.

Patentováno
Transportní madla

11 Krmicí lahvička 
s dudlíkem 3 l. 
Upevněna na pravé 
nebo levé straněv 
zadních prohlubních 
přímo v boudě.

VIZ NAŠE SESTAVY  
bouda + ohrádka str. 66

Popis Kód Délka Šířka Výška Balení

1 Ventilační otvor s krytem a ventilační klapkou. P113 51 53 0,65 0,05 0,60 4

2 Přední dvířka s držákem kbelíků 17,5l a držák 17,5l 
kbelíku s dudlíkem (není součástí dodávky). P113 51 51 1,02 - 0,81 4

3 Krmítko 50 l s víkem P113 51 05 0,47 0,35 0,70 4

4 Jednoduchá pozinkovaná dvířka s držákem na kbelík P113 51 07 0,70 - 0,63 7

5 Jesle na seno P113 51 59 0,60 0,24 0,34 4

6 Vnitřní dvojitý držák kyblíků 12l dodávaný se 2 kbelíky P113 51 55 0,62 0,33 0,80 4
Dodatečný bílý flexibilní kyblík 12 l P113 51 56 0,27 - 0,25 10

7 Kbelík 17,5 l s rovnou stranou, dudlíkem a stupnicí P113 51 26 0,37 0,33 0,27 10
Náhradní dudlík pro kyblík 17,5 l P113 51 27 - - - 1

8 Kbelík 17,5 l s rovnou stranou a se stupnicí P113 53 17 0,37 0,33 0,27 10

9 Kovová ohrádka P113 51 61 1,75 1,20 0,87 4

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INIDIVIDUÁLNÍM 
BOUDÁM PRO TELATA XL A XXL

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BOUDÁM PRO TELATA 
XL A XXL

Otvor s krytem a ventilační klapkou. Nastavitelné upevnění pomocí háčků na 
levé a pravé straně. 

Přední dvířka s příslušenstvím: jeden 17,5l držák kbelíků a jeden 17,5l držák 
kbelík s dudlíkem (není součástí dodávky). Určené pro zasunutí do prohlubní, 
které jsou tvarované přímo v těle boudy. 

50l krmítko s víkem. Vybaveno jeslemi na seno a spodní část je určena pro 
granule. Určené pro zasunutí do prohlubní na levé a pravé straně boudy. 

Jednoduchá dvířka s držákem na kbelík. Zavírají se pomocí zasouvací 
západky. Dají se otvírat na pravé i levé straně. - Tato dvířka mohou být osazena 
standardními komerčními kbelíky nebo našimi 17,5l vědry s rovnou stranou. 
Kbelíky nejsou součástí dodávky.  

Kovové jesle, určené k připevnění v boudě na zadní stěně nebo na bočních 
stěnách za případným ventilačním otvorem s krytem. 

Vnitřní dvojitý držák kbelíků dodávaný  se dvěma kulatými 12l kbelíky. 
Určený k připevnění  v boudě na zadní stěně nebo na bočních stěnách za 
případným ventilačním otvorem s krytem. 

Kbelík 17,5 l s rovnou stranou a s dudlíkem. 
Stupnice v litrech.  
Určen k zasazení  přímo do předních dvířek  
do standardně dodávaných držáků kbelíků. 

Kbelík 17,5 L s rovnou stranou. Stupnice v litrech. 

Kovová ohrádka s kolečky. Připevňuje se přímo na přední práh. 
Skládá se z: 2 boční panely Ø 21,3 a18 mm. 1 otevírací dvířka v přední stěně 
vybavená západkou, držák kbelíků (na běžné kbelíky nebo na 17,5l kbelík 
LaGée) a držák na kbelík s dudlíkem. Kbelíky nejsou součástí dodávky.

Levá a pravá prohlubeň pro možnost 
vytvoření otvoru s krytem s ventilační 

klapkou.

INIDIVIDUÁLNÍ BOUDY PRO
TELATA XL A XXL

Provedení umožňuje cirkulaci vzduchu a omezuje
kondenzaci vody.
- Excentrický vstup
- Tvar boudy zajišťuje odvod kondenzátu.
Na telata nakape žádá voda.

- Nastavitelná ventilační klapka v zadní stěně.
- Zadní a boční zesílení pro delší životnost

produktu.
- Zvýšený práh udrží podestýlku v boudě.

- 2 velká madla v zadní části pro přenášení.
- Otvory pro ukotvení v zemi..

8

7
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BOUDY PRO TELATA PŘIZPŮSOBENÉ PRO OPTIMALIZACI CHOVATELSKÉ
PRÁCE A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT!

SESTAVY COMFORT 
XL A XXL

+ Výhody: Ceny sestav jsou nižší, než
v případě, kdy příslušenství dokupujete
samostatně

Tyto sestavy jsou vytvořené z našich bud pro telata XL/XXL 
a jejich příslušenství. 
Nabízejí kompletní jednotky podle standardních potřeb trhu 
se zařízením pro chov hospodářských zvířat. 
Může být přidáno i další příslušenství. (viz str. 65)

 SESTAVA COMFORT XL Model doporučený pro telata od narození do věku 3-4 týdnů.

Popis Kód Balení
Sestava Comfort XL P113 51 41 5

+ Produkt: standardní požadavky trhu
- Přizpůsobeno venkovnímu chovu.
- Zařízení přizpůsobené pro optimalizaci chovatelské práce a
dobrých životních podmínek zvířat.

Sestava Comfort XL se skládá:
-  1 bouda pro telata XL (d. 1,63 x š. 1,26 x v. 1,27 m)
-  1 pozinkovaná ohrádka (d. 1,75 x š. 1,20 x v. 0,87 m.
Tyč Ø 18 mm. Rám Ø 25 mm)

-  1 zadní nebo boční otvor pro výměnu slámy nebo krmení podle
potřeby chovatele.

- Jeden kyblík s rovnou stranou 17,5 l, se stupnicí
a s dudlíkem
- Jeden kyblík s rovnou stranou 17,5 l, se stupnicí

SESTAVA COMFORT XXL Model doporučený pro individuální ustájení telat do 2 měsíců věku.

Popis Kód Balení

Sestava Comfort XXL bez podlahového roštu P113 51 45 4

Sestava Comfort XXL s podlahovým roštem P113 51 47 4

 + + Produkt: Poskytuje větší vnitřní plochu k ležení.
- Zařízení přizpůsobené pro optimalizaci chovatelské práce
a dobrých životních podmínek zvířat.

Sestava Comfort XL se skládá:
-  1 bouda pro telata XL (d. 1,63 x š. 1,26 x v. 1,27 m)
-  1 pozinkovaná ohrádka (d. 1,75 x š. 1,20 x v. 0,87 m.
Tyč Ø 18 mm. Rám Ø 25 mm)

- 1 zadní otvor pro výměnu slámy
- 1 boční otvor pro dvojitý držák kbelíků
Kryt otvorů musí být ručně připevněn.
- 1 dvojitý držák kbelíků se dvěma 12l kbelíky.
- Jeden kyblík s rovnou stranou 17,5 l, se stupnicí a s dudlíkem
- Jeden kyblík s rovnou stranou 17,5 l, se stupnicí

Sestava Comfort XXL s podlahovým roštem se skládá: 
- Stejně jako sestava Comfort XXL navíc s podlahovým roštem
XXL.

Představujeme sestavu XXL s podlahovým 
roštem 

Kód P113 51 47

Patentováno
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Univerzální vybavení podle 
požadavků chovatele 

BOUDY PRO TELATA PŘIZPŮSOBENÉ PRO OPTIMALIZACI CHOVATELSKÉ 
PRÁCE A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT!

SESTAVY COMFORT
XL A XXL

Tyto sestavy jsou vytvořené z našich bud pro telata XL/XXL
a jejich příslušenství.
Nabízejí kompletní jednotky podle standardních potřeb trhu
se zařízením pro chov hospodářských zvířat.
Může být přidáno i další příslušenství. (viz str. 65)

Model doporučený pro telata od narození do věku 3-4 týdnů.
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PACKS ET OPTIONS
NICHES À VEAUX INDIVIDUELLES MV ET GV
ČELNÍ STĚNY A PŘÍKLADY
POUŽITÍ

3.94 m

2.83 à 3 m

1.80 m

5 2

3

1

4

68

BOUDY PRO HROMADNÝ 
ODCHOV TELAT 

Pro chov telat do 6 měsíců stáří

Technická charakteristika:
-  7,20 m² kompaktní konstrukce.
- Horní kovová lišta s 2 oky pro přemístění.
- Dodáváno s 2 kovovými bočními stojnami.
- Několik bočních výztuh.
- Naklonění horních stěn pro svod vody.
- Několik kotvicích bodů kolem celé boudy.
- Lze připevnit až 6 50l krmítek La Gée.
Světlá barva boudy minimalizuje účinky UV záření, což přispívá k lepšímu
vnitřnímu prostředí boudy.

Světlá barva a neprůhledná vnitřní vrstva 
odráží UV záření.3 ventilační otvory v horní části zadní 

stěny. Proudění vzduchu zabraňuje 
kondenzaci.

Pevné upevnění předního panelu na 
přírubách, které jsou přivařeny na stojnách.

Dvířka s pružinovou západkou.

Bouda, kolektivní ohrádka a čelní stěny Kód Délka Šířka Výška Balení
Kolektivní bouda s ohrádkou bez čelní stěny P113 51 16 6,90 m 2,80 m 2,15 m 2
Kolektivní bouda pro telata bez ohrádky se 2 bočními stojnami P113 51 17 3 m 2,40 m 2,15 m 2

1  - 1 čelní stěna  6 míst s držákem na plastový žlab. P113 51 18 2,83 m - 0,86 m 2
2  - 1 čelní stěna  6 míst s držákem na krmná vědra. P113 51 19 2,83 m - 0,86 m 2
3  Čelní stěna „Comfort“ s 6 krmnými místy, nastavitelný otvor pro hlavu, držáky 

proti výkyvu s plastovým držákem kbelíků
P113 51 20 3 m - 0,88 m 2

4  Čelní stěna „Comfort“ s 6 krmnými místy, nastavitelný otvor pro hlavu, držáky 
proti výkyvu s kovovým držákem kbelíků

P113 51 21 3 m - 0,88 m 2

Jednoduchá skupinová ohrádka, bez čelního panelu, 10,9 m2 P113 51 12 3,94 m 2,77 m 1,29 m 1
Redukce pomocí tyčí s 5 úchyty – Délka 2,93 m pro napojení ohrádky P113 51 15 2,93 m - 1,29 m 1

Držák 6 kbelíků s dudlíky pro upevnění na čelní stěnu.  
Vzdálenost dosahu k dudlíku na čelní stěně lze nastavit 
po 50 mm. Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale 

zároveň propouští dostatek světla.

Příslušenství pro boudy a skupinové ohrádky

1 Krmítko 50 l s víkem, jeslemi na seno a prostorem pro krmivo P113 51 05 0,47 m 0,35 m 0,70 m 6 87.20 €

2
Deska (tloušťka 3 mm) pro uchycení napáječek PF1 Polyfirst/ PF2 Polyself (nejsou 
součástí dodávky) na skupinovou ohrádku.

P113 51 11 - 0,25 m 0,33 m 1 16.40 €

3 Závěsné jesle 1 m s mřížovým dnem P113 51 13 1 m 0,56 m 0,85 m 1 149,00 €

Závěsné jesle 2 m s mřížovým dnem P113 51 14 2 m 0,56 m 0,85 m 1 252,00 €

4 Držák 6 kbelíků s dudlíky pro upevnění na čelní stěnu. P113 51 22 2,38 m 0,38/0,48 - 2 92.30 €

5 Kbelík 17,5 l s dudlíkem a se stupnicí P113 51 26 - - - 10 12.30 €
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ČELNÍ STĚNY A PŘÍKLADY 
POUŽITÍ

0,80 m

0,22 m

0,23 m

1,87 m

0,44 m

B

A

PŘÍKLADY POUŽITÍ
Splňuje požadavky platné směrnice EU.

Možnost sestavení vedle sebe s napojením ohrádky a boudy

A
BOUDA PRO TELATA S OHRÁDKOU18 M² 
zahrnuje:  
Kód: P113 51 16 zahrnuje:
- 1 kolektivní bouda pro telata
-  1 fixní panel s 5 příčnými trubkami  (Ø 35 mm - délka 1,13 m,
šířka 0,80 m s dvířky pro průchod skotu a osob).

-  1 dveřní panel s 5 příčnými trubkami (Ø 35 mm - délka 1,13
m)

-  2 panely s 5 příčnými trubkami (Ø 35 mm - délka 2,71 m)
+ Možnosti:
- 1 čelní stěna 1 6 míst s držákem na plastový žlab.
Kód P113 51 18.

B
PŘÍKLAD 2 KOLEKTIVNÍCH BUD S NAPOJENÝMI OHRÁDKAMI
zahrnuje: 
Kód: P113 51 16 x 2 zahrnuje:
- 2 kolektivní boudy pro telata
-  2 fixní panely s 5 příčnými trubkami  (Ø 35 mm - délka 1,13 m,
šířka 0,80 m s dvířky pro průchod skotu a osob).

-  2 dveřní panely s 5 příčnými trubkami (Ø 35 mm - délka 1,13 m)
-  1 panel s 5 příčnými trubkami (Ø 35 mm - délka 2,71 m)
(Naše ohrádky jsou dodávány se 2 panely s 5 příčnými trubkami,
nezapomeňte si proto cenu přepočítat na 1 panel.
Kód P113 51 15)

+ Možnosti:
- 1 čelní stěna 1  6 míst s držákem na krmná vědra. Kód P113 51 18.
- 1 držák na 6 krmných věder Kód P113 51 22.
- 6 krmných věder Kód P113 51 26.
-  1 čelní stěna 3 6 komfortních míst s držákem na krmná vědra.
Kód P113 51 20.

Otevřená dvířka do boudy Zavřená dvířka do boudy

Možnost zavírání telat v boudě během čištění díky dvojité funkci prodloužené brány.

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OHRÁDKA 6.5 M2  
Skládá se z:
- 1 fixní panel s 5 příčnými trubkami
(Ø 35 mm - délka 1,13 m, šířka
0,80 m s dvířky pro průchod
skotu a osob).
- 1 dveřní panel s 5 příčnými

trubkami
Ø 35 mm - délka 1,13 m
- 2 panely s 5 příčnými trubkami
Ø 35 mm - délka 2,71 m
- čelní stěna dle požadavků
chovatele

VYBAVENÍ ČELNÍ STĚNY DLE POŽADAVKŮ CHOVATELE

ČELNÍ STĚNA PRO 1. OBDOBÍ VĚKU PRO TELATA OD 3 TÝDNŮ DO 
3-4 MĚSÍCŮ.

ČELNÍ STĚNA „JUNIOR COMFORT SR” IDEÁLNÍ PRO TELATA 
OD 8 TÝDNŮ DO 5-6 MĚSÍCŮ.

1  - 1 čelní stěna pro telata po odstavu 
6 míst s držákem na plastový žlab.  
Pevný otvor na krk 128 mm.  
s fixací/uvolněním 6 míst najednou. 
Průchod pro hlavu 200 mm.  
Kód P113 51 18

2  - 1 čelní stěna pro telata po odstavu 
6 míst s kovovými držáky kbelíků.  
Otvor na krk 128 mm.  
s fixací/uvolněním 6 míst najednou. 
Průchod pro hlavu 200 mm.  
Kód P113 51 19

4  “Comfort“ čelní stěna 
6 míst. Nastavitelný otvor na krk, 
125 až 175 mm. fixací hlav a s 
kovovými držáky kbelíků.  
Průchod pro hlavu 200-250 mm.  
Kód P113 51 21

3  “Comfort“ čelní stěna 
6 míst. Nastavitelný otvor na krk, 
125 až 175 mm. fixací hlav a s 
plastovým držákem kbelíků.  
Průchod pro hlavu 200-250 mm.  
Kód P113 51 20

BOUDY PRO HROMADNÝ
ODCHOV TELAT

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale
zároveň propouští dostatek světla.
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PROTIPRŮVANOVÉ CLONY PRO STAVBY 
PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
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Zvířata produkují páru a oxid uhličitý 
a jejich podestýlka zároveň uvolňuje 

čpavek a páru. 

K udržení zdravého prostředí musí být 
tyto plyny a vlhkost odváděny 

a vzduch obnovován pomocí velkých 
otvorů přizpůsobených počtu zvířat 

a velikosti stavby (tabulka 1). Zároveň 
je však potřeba zabránit průvanu.

PROTIPRŮVANOVÉ CLONY 

PŘÍVOD VZDUCHU BEZ PRŮVANU

**Rychlost proudění vzduchu (data
CEMAGREF): „Aby bylo zajištěno, že 
zvíře, které je přirozeně chráněno svou 
srstí, během zimy neprochladne, nesmí 
rychlost proudění vzduchu v případě 
minusových teplot překročit:
- 0,25 m/s u telat a jehňat
- 0,50 m/s u dospělých zvířat“

TABULKA 2
Plocha otvoru v metrech čtverečních na 

zvíře (data CEMAGREF)

Zvířata Přívod
vzduchu

Odvod
vzduchu

Dojnice produkující > 7000 l/rok 0,30 0,15
Dojnice se střední produkcí > 5000 l/
rok, krmné krávy + mladý býk o max. 
hmotnosti 400 kg

0,24 0,12

Jalovice o hmotnosti 400 kg
Zaprahlá kráva                  Mladý samec skotu 
o max. hmotnosti 400 kg

0,08

Jalovice 200 kg 
Chovné tele 150 kg ve spec. budově 
Jateční telata 150 kg 
Jateční ovce a jehňata (odstavení 4 
až 5 měsíců, plodnost: 1,5)

0,08 0,04

Chovné tele 150 kg ve spec. budově  
Samice jatečních ovcí + jehňat 
(odstavení do 2 měsíců, plodnost: 1,5)

0,06 0,03

Chovná telata o hmotnosti 50 kg 
Vykrmená jehňata k reprodukci 0,04 0,02

TABULKA 1

Objem vzduchu doporučený pro různé přežvýkavce v m3 na hlavu (data CEMAGREF)

Objem
Novorozená 
telata 50 kg

Chovná 
telata < 200 

kg

Jalovice 
250/500 kg

Mladí býci 
450 kg

Dojnice 
600/750 kg

Kojící 
krávy 

600/750 kg

Ovce + 
jehňata 70 

kg

Minimální 5 8 15 20 20 25 8

Optimální 7 12 20 25 30 35 10

DŮVODY PRO DOBROU VENTILACI A POUŽÍVÁNÍ 
PROTIPRŮVANOVÝCH CLON

Zootechnické výsledky jsou přímo závislé na dobrých životních podmínkách zvířat. Aby 
byly takové podmínky zaručeny, zvířata nesmí být vystavena vnějším vlivům (větru, 
dešti, průvanu ...). Nejhospodárnějším řešením pro zajištění adekvátních podmínek 
ustájení zvířat je používání protiprůvanové clony .

Za klidného počasí je přirozená ventilace stavby zajištěna komínovým efektem 
(cirkulující vzduch, který vstupuje do budovy ve spodní části se ohřívá a stoupá 
k vývodům v horní části stavby). Při špatných povětrnostních podmínkách se vítr 
kombinuje s komínovým efektem (vzduch prochází vysokou rychlostí bočními otvory, 
stoupá do horní části stavby a odchází přes otvory na opačné straně) a vytváří průvan, 
který není pro zvířata dobrý (viz „Rychlost proudění vzduchu“*).

VÝPOČET ÚČINNOSTI
Snížení průvanu je tedy zásadní. Volba protiprůvanové clony závisí na její účinnosti 
snížení průvanu vzduchu (E) umožňující ochranu zvířat. Vypočítává se 
následovně: E = 1 - zbytková rychlost / počáteční rychlost.

Vysoce exponované místo vyžaduje vyšší úroveň účinnosti, pokud jsou zvířata umístěna 
v blízkosti clony a nižší úroveň účinnosti, pokud jsou od ní dále. Účinnost 0,8 až 0,9 je 
vyžadována u telat nebo jiných mláďat na exponovaném místě a 0,7 až 0,8 u 
dospělých zvířat bez ohledu na druh. Pokud je clona umístěna ve vzdálenosti větší 
než 4 metry od boxů pro zvířata, může být použit produkt s účinností 0,5 až 0,6.

POUŽITÍ multiplikačního koeficientu

Účinnost větrolamu má vliv na cirkulaci vzduchu. Musí 
však umožňovat i dostatečnou obnovu vzduchu za 
klidného počasí. V případě ventilace stavby pomocí 
nemechanizovaného komínového efektu vypočítal 
CEMAGREF plochy přívodu a odvodu vzduchu potřebné 
pro jednotlivé druhy zvířat (tabulka 2).

Když je tento přívod vzduchu zacloněn, snižuje se 
průtok vzduchu a musí být proto kompenzován 
zvýšením plochy přívodu vzduchu.

MK (na základě studií Centra rozvoje zemědělských 
budov v Readingu a institutu CEMAGREF) je 
Multiplikační koeficient plochy umožňující vytvoření 
nového chráněného povrchu na základě plochy otvoru 
(viz tabulka 2).

0,16
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MATERIÁL PROTIPRŮVANOVÝCH 
CLON

VĚTROLAMY PRO STAVBY
PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale
zároveň propouští dostatek světla.
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MATERIÁL PROTIPRŮVANOVÝCH CLON
Tento produkt je vyroben

z vysoce odolného tkaného
polyesteru potaženého 

pružným PVC, který mu
dodává extrémní odolnost 
proti roztržení, deformaci, 

navíjení a stárnutí.

 
 
 
 

Nabízí další výhodu v tom, 
že může být rozříznut 

v libovolném bodě bez rizika 
roztržení nebo třepení 

kolem místa řezu.

Clonu můžete buď pevně 
přitlouct na prkna nebo 
využít rolovací systém.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Složení: Polyester , odolný proti UV záření, 

hnilobě a mrazu.
Provedení:  Tkaný polyester potažený PVC 

Barva: 
Údržba: 
Účinnost:  

Zelená.
Omyvatelný vysokotlakým proudem.
Zastaví 85 % větru.

Různé způsoby instalace a 
upevňovací příslušenství.

Tkaniny, pletiva, síťoviny, 
clony a instalační příslušenství 
jsou k nahlédnutí v našem 
obchodě.

Viz strana 72 a 73

Prodejna, viz 
zadní obálka

Délka Výška Referenční číslo

Role 25 m

2 m 114 01 03

3 m 114 01 05

5 m 114 01 07

Role 50 m

2 m 114 01 09

3 m 114 01 11

5 m 114 01 13

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



PACKS ET OPTIONS
NICHES À VEAUX INDIVIDUELLES MV ET GV
ČELNÍ STĚNY A PŘÍKLADY
POUŽITÍ

72

ROLOVACÍ SYSTÉM 
PROTIPRŮVANOVÝCH CLON 
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ROLOVACÍ SYSTÉM

Zlepšete pohodlí zvířat a pomozte zvýšit jejich 
produktivitu. K tomu je důležité, abyste byli
schopni regulovat klima v budově. Rolovací 

systém nabízí výhodu možnosti rychlého otevření
a uzavření přívodů vzduchu.

Jednoduše otáčejte klikou a vyrolujte najednou 
všechny protiprůvanové clony.

SÉRIOVÉ ROLOVÁNÍ

JEDNOTLIVÉ ROLOVÁNÍ

Pletená 
šňůra

Naviják
Nylonová šňůra

Kladka s hákem

Kladka s hákem

Nylonová šňůra

Upínací 
bod 
nylonové 
šňůry

Upevňovací 
deska

Nosník stavby

Protiprůvanová 
clona

Navinovací tyč Ø 60 mm

PRŮŘEZ 
SESTAVY

Upínací bod 
kladky

Jednoduchost systému zajišťuje 
spolehlivou instalaci a snadné 
použití. Pomáhá také snížit náklady 
na instalaci.

Díky modulárnímu provedení může 
být vytvořeno několik kombinací 
jednotlivého nebo sériového rolování.

Příklad rolování clony proti větru
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K UPEVNĚNÍ 
PROTIPRŮVANOVÝCH CLON

BOUDY PRO HROMADNÝ
ODCHOV TELAT

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale
zároveň propouští dostatek světla.
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Toto příslušenství je speciálně navrženo tak, 
aby zaručovalo pevnost a dlouhou životnost 

a umožnilo snadnou instalaci. 

Speciálně navrženo pro rychlou, 
snadnou a modulární instalaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K UPEVNĚNÍ 

CLON

Pro upevnění a rolování protiprůvanových 
clon je k dispozici kompletní nabídka 

příslušenství.

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY VĚTRNÉ CLONY

NAPÍNACÍ ŠŇŮRA
Tato polyamidová šňůra musí být 

během instalace protažena        
o 3 % a musí být provléknuta

knoflíkovými otvory clony. 
Role 100 m - Ø 3 mm - Kód 1141901 

ZPEVŇOVACÍ PÁSKA
Tím, že je vyrobena z polyethylenu (PEHD) a přibita 

pomocí hřebíků s plochou hlavou, napomáhá zajištění 
protiprůvanové clony.

Role 25 m - šířka: 30 m - tloušťka: 3 mm - Kód 1141903

ODNÍMATELNÁ MONTÁŽ PRO VŠECHNY PROTIPRŮVANOVÉ CLONY

HÁČKY NA 
ELASTICKÉ LANO 
Balení po 25 kusech 

Kód 1142121

DLOUHÉ 
SVORKY

Balení po 25 kusech 
Kód 1142119

RYCHLOUPÍNACÍ 
SVORKY SE 2 OKY
Balení po 25 kusech 

Kód 1142123

POZINKOVANÉ SVORKY
(pro upevnění elastického lana) 

Balení po 25 kusech
Kód 1142111

ELASTICKÉ LANO
Ø 9 mm

Role 50 m
Kód 1142109

ÚSPORNÝ MANUÁLNÍ ROLOVACÍ SYSTÉM PRO PROTIPRŮVANOVÉ CLONY

ROLOVACÍ KLIKA
2 modely:

- standardní - Ref. 1142105
- velká kapacita pro výšky větší 

než 3 m
Kód 1142106

KLADKY S HÁČKY
Balení po 10 ks

Ø 40 mm
Kód 1142117

PLETENÁ ŠŇŮRA
Role 200 m pro nylonovou šňůru 

Ø 8 mm.
Vytáhněte svisle všechny nylonové 
šňůry. Upevnění nylonových šňůr 

automatickým utažením bez 
použití kabelových svorek

Kód 1142101

POZINKOVANÁ NAVINOVACÍ TYČ
Sada obsahuje tyč, objímku 40/49 pro připojení 2 tyčí a 

zpevňovací pásku. Ø 60 mm - Délka 6 m - Kód 1142107

NYLONOVÁ ŠŇŮRA
Role 100 m - Ø 8 mm - Kód 1142103

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
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FLEXIBILNÍ LAMELOVÉ CLONY PRO 
STAVBY PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
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FLEXIBILNÍ LAMELOVÉ 
CLONY

Systém umožňuje snadný průchod zvířat a průjezd zařízení 
a zároveň omezuje průvan. Snižuje potřebu použití kovových dveří.

Tato investice se rychle vrátí, neboť umožňuje lepší regulaci teploty 
budovy, zlepšuje produktivitu zvířat a šetří čas, který je obvykle 

potřebný pro otevírání a zavírání dveří.

POČET PÁSŮ NA ŠÍŘKU OTVORU
Číslo je potřeba vynásobit výškou otvoru pro stanovení požadovaného množství

(pásy jsou prodávány v rolích po 25 m).

Šířka x tloušťka pásů Překrytí pásů 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

300 x 3 m 5 cm 4 8 12 16 20

300 x 3 m 10 cm 5 10 15 20 25

400 x 2 m 5 cm 3 6 9 12 15

400 x 2 m 10 cm 3 7 10 14 17

200 x 2 m 5 cm 7 13 20 26 33

Novinka!

Odnímatelný 
pomocí kovové 

soupravy pro 
rychlé upevnění.

Ekonomická instalace 
s dřevěnými prkny

KRITÉRIA VÝBĚRU - MODELY, TLOUŠŤKY A ŠÍŘKY
Pro vnitřní průchody osob se doporučují role 200 x 2 mm.

Pro průchody hospodářských zvířat se doporučují role 300 x 3 mm. 
V případě průchodu vystaveného pravidelnému silnému větru je vhodnější 
model PVC 300X3 GRAND VENT, neboť jeho konstrukční řešení obsahuje 
žebra pro zpevnění pásů.

Role 400 x 2 mm se doporučují pro průjezdy pro motorizovaná zařízení.

KRITÉRIA VÝBĚRU KRYTÍ
Pro zaručení účinnosti PVC clon se důrazně doporučuje upevnit pásů 
s minimálním překrytím 5 cm.

V případě otvorů s výškou větší než 3 m nebo vystavených větru se 
doporučuje zvýšit překrytí na 10 cm. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Složení: PVC odolné proti UV záření a mrazu.
Provedení:  Průhledné zaoblené hrany
Barva: průhledná.

Role 25 m

Šířka Tloušťka Kód

200 mm 2 mm 114 17 01

300 mm 3 mm 114 17 03
300 mm

GRAND VENT 3 mm 114 17 09

400 mm 2 mm 114 17 05
Kovové

upevnění 1 m 114 17 07

SCHÉMA UPEVNĚNÍ

Boční 
pohled

Čelní pohled

Doporučujeme zavěsit tuto sestavu na 
„S“ háky, které se v případě 

nadměrného napětí systému zlomí,     
a které umožňují snadné odstranění 

závěsu v období pěkného počasí.
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SILÁŽNÍ PLACHTY 
A OCHRANNÉ SÍTĚ

BOUDY PRO HROMADNÝ
ODCHOV TELAT

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale
zároveň propouští dostatek světla.
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OCHRANNÁ SÍŤ
Kvalita siláže má vliv na zootechnické výsledky mléčné farmy.

Správná konzervace je proto zásadní. Naše ochranná síť, která je 
velmi pevná, účinně chrání silážní plachtu pokrývající siláž před 

ptáky, drůbeží, psy, kočkami...

Navíc díky její vysoké mechanické odolnosti je síť pochozí pro 
zemědělské pracovníky i hospodářská zvířata bez poškození silážní 

plachty nebo samotné siláže.

PRO ÚČINNOU OCHRANU SILÁŽNÍ 
PLACHTY POKRÝVAJÍCÍ SILÁŽ!
Síťovina má záruku 10 let pro běžné použití.

Správně používaná a skladovaná síť může být opakovaně používána po dobu více než 
deset let. Pro zajištění správné konzervace siláže je důležité nepoužívat zeminu, písek 
nebo pneumatiky k upevnění plastové fólie (riziko stojaté vody a cizích těles). Naše síť je 
umístěna přímo na silážní plachtě a upevněna pomocí speciálních zátěžových pytlů, což 
umožňuje optimalizaci konzervace.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Složení: Polyetylen, odolný proti UV záření, hnilobě a mrazu.

Provedení: Tkané oblé vlákno.
Barva: Zelená.
Péče: Omyvatelná vysokotlakým proudem.

Délka Šířka Kód

285 g/m2 zesílená zelená
12 m 10 m 114 23 51 
15 m 12 m 114 23 53 
225 g/m2 standardní zelená
8 m 10 m 114 23 19 
9 m 10 m 114 23 21
12 m 10 m 114 23 23
15 m 10 m 114 23 25
15 m 12 m 114 23 27
14 m 16 m 114 23 29
18 m 15 m 114 23 31

205 g/m2 černá eco
12 m 10 m 114 23 45
15 m 12 m 114 23 49

Novinka!

Pokud potřebujete znát konkrétní rozměry dle množství, kontaktujte nás. 

PATENTOVANÝ MODEL

Sítě jsou zakončené vyztuženým švem. Žlutá páska 
procházející sítem umožňuje připevnění zátěžových pytlů 
pomocí úvazků.

S upevňovacími popruhy pro zátěžové pytle.

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
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ZÁTĚŽOVÉ PYTLE 
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Pro zaručení správné konzervace siláže je nezbytné udržovat 
hermetické těsnění a zabránit úniku fermentačních plynů 

a pronikání vzduchu.

Důležité je také zabránit znečištění, ke kterému by mohlo 
dojít v případě použití zátěže pomocí zeminy nebo 

pneumatik, ve kterých se může usazovat voda...

Toto malé vybavení může být opakovaně 
používáno několik let a náklady na jeho pořízení 

se vám rychle vrátí.

Pomocí zátěžových pytlů snadno zamezíte přístupu nečistot 
k siláži a zajistíte její standardní kvalitu. 

VÝPLŇ
Tyto pytle mohou být plněny štěrkem nebo promytým pískem (nikoliv plážovým 
pískem). Pytle nesmí být zcela naplněny, aby byl ponechán prostor ke změnám 
objemu písku (v důsledku změn teploty a vlhkosti).

POUŽITÍ
Silo uzavřené: zátěžové pytle umístěte po celém obvodu a také příčně každé 2 až 3 
m v závislosti na výšce sila.
Silo otevřené (přední strana): silážní pytle umístěte ve dvou řadách ve 
vzdálenosti 20 až 30 cm od sebe pro zajištění dokonalého utěsnění siláže při jejím 
posuvu (přesuňte první řadu za druhou).

SKLADOVÁNÍ, POKUDY PYTLE NEPOUŽÍVÁTE
Pytle je vhodné skladovat je na paletách, aby se usnadnila manipulace 
v případě potřeby, a aby byly pytle chráněny před slunečními paprsky 
a předčasným stárnutím.

Popis Délka Šířka Balení Kód
Standardní zátěžový 
pytel

1,20 m 0,25 m Blistrové balení s 25 pytli 114 31 03

1,20 m 0,25 m Sada 25 pytlů 114 31 01

Zesílené zátěžové 
pytle

1,25 m 0,27 m Blistrové balení s 25 pytli 114 29 03

Zesílené zátěžové 
pytle

1,25 m 0,27 m Sada 25 pytlů balených v 
reklamní krabici

114 29 01 

S PŘEPRAVNÍMI 

ÚCHYTY

S PŘEPRAVNÍMI 

ÚCHYTY

PATENTOVANÝ MODELPATENTOVANÝ MODEL

• ZESÍLENÉ ZÁTĚŽOVÉ PYTLE - 
Včetně upevňovacího popruhu a úchytu 

Složení:
100% polyetylén, dokonale 
odolný proti UV záření, hnilobě 
a mrazu. 
Provedení: Tkaná síťovina.
Zesílená síťovina s oblým vláknem.
Barva: Černá a žlutá

• STANDARDNÍ SILÁŽNÍ PYTEL 
Včetně upevňovacího popruhu a úchytu 

Složení:
100% polyetylén, odolný proti UV 
záření, hnilobě a mrazu. 
Provedení: Tkaná síťovina.
Standardní síťovina s plochým a oblým 
vláknem.
Barva: zelená a žlutá

ZÁTĚŽOVÉ PYTLE

Standardní zátěžový 
pytel



NICHES A VEAUX
INDIVIDUELLES MV ET GV
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LEPICÍ PÁSKY BOUDY PRO HROMADNÝ
ODCHOV TELAT

Vnitřní světlá stěna zajišťuje neprůhlednost, ale
zároveň propouští dostatek světla.
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Tyto lepicí  pásky určené pro použití v zemědělské výrobě byly 

speciálně navrženy tak, aby poskytovaly uživateli celkovou 

spokojenost. Jelikož jsou extrémně adhezní, mohou být použity 

mnoha způsoby. 

Jejich PVC složení zajišťuje odolnost proti mrazu i UV záření. 
Jejich velikost byla speciálně navržena dle potřeb oprav 
silážních a senážních folií a balicích plastových fólií, ale také 
pro různé opravy v budově a na zařízení. 

Model zesílené lepicí pásky s dlouhou životností je 
vyráběn s jemným nánosem lepicí tkaniny, která nabízí vyšší 
úroveň pevnosti a odolnosti než u jiných modelů. 
Tato lepicí páska vyhovuje více aplikacím vystaveným 
mechanickému zatížení.

KOMPLETNÍ 

SORTIMENT 

LEPICÍCH 
PÁSEK!

Víceúčelová lepicí páska 
114 35 01

Zesílená lepicí páska 
s dlouhou životností

114 35 07

Opravná páska na skleníky 
114 35 11

Opravná lepicí 
páska na silážní/

balicí fólii
114 35 03

Opravná lepicí 
páska na silážní/

balicí fólii
114 35 05

Opravná lepicí 
páska na silážní/

balicí fólii
114 35 09

Opravná lepicí 
páska na silážní/

balicí fólii
114 35 13

Popis Rozměry role Barvy Kód

Víceúčelová lepicí páska 50 mm x 33 m Oranžová 114 35 01

Opravná lepicí páska na silážní/balicí fólii 75 mm x 20 m Světle zelená 114 35 03

Opravná lepicí páska na silážní/balicí fólii 75 mm x 20 m Černá 114 35 05

Zesílená lepicí páska sdlouhou životností 75 mm x 25 m Šedá tkanina 114 35 07

Opravná lepicí páska na silážní/balicí fólii 100 mm x 20 m Černá 114 35 09

Opravná páska na skleníky 100 mm x 20 m Průsvitná 114 35 11

Opravná lepicí páska na silážní/balicí fólii 150 mm x 20 m Černá 114 35 13

Polyetylen v živočišné produkci

ZAŘÍZENÍ PRO  CHOV 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
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GENERALS SALES CONDITIONSPOZNÁMKY
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Elektrické ohradníky - zdroje, 
doplňky a příslušenství

“Ohradník je tak dobrý,“Ohradník je tak dobrý, 
jak dobrá je jeho nejslabší část ”jak dobrá je jeho nejslabší část ”

since 1938

www.eshop-zemedelske-potreby.cz



Když se spojí lidé a průmysl ve službách chovatelům

Obchodní značka

Zařízení pro chov
hospodářských zvířat

S cílem trvale zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo na změnu 
technických parametrů bez předchozího upozornění. Rozměry, objemy 
a hmotnosti jsou uváděny pouze jako příklady. Obrázky a nákresy jsou 
mimosmluvní. ® registrovaná ochranná známka. Při žárovém zinkování 
může docházet k ohybu materiálu a zvětšení tloušťky. Produkty jsou 
dodávány bez volitelného příslušenství a v rozloženém stavu.
Odmítáme veškerou odpovědnost za případné poškození v důsledku 
nesprávné montáže nebo v případě chyby tiskárny.

F-72550 COULANS-SUR-GÉE
Tel 0033 2 43 88 95 78 • Fax 0033 2 43 88 97 31

Internet : http://www.lagee.com • http://www.cosnet.fr

Hlubocká 11,  Hrdějovice, 
373 61, České Budějovice
tel: +420 384 389 196

www.eshop-zemedelske-potreby.cz

Prodejce:

Vše pro zemědělce, farmáře, chovatele i zpracovatele

Zemědělské potřeby M+S s.r.o.

Pouze osobní rada je dobrá rada – a tu vám jako prodejce zemědělských potřeb a techniky nabízíme. Díky 
našim rozsáhlým zkušenostem vám dokážeme pomoci s otázkami a problémy ohledně potřeb pro 
živočišnou i rostlinnou výrobu, zemědělské techniky i zpracování a uskladnění zemědělských produktů. 
Garantujeme vám rychlý a kvalitní servis. Navíc pro nás hraje důležitou roli individuální přístup, neboť 
pouze při osobním kontaktu odhalíme skryté potřeby a problémy zákazníků a můžeme vytvořit odpovídající 
návrh řešení a výběr z nejvýhodnějších alternativ. Díky našim partnerům napříč Evropou vám nabízíme 
široký sortiment náhradních dílů, strojů i zemědělských potřeb.

Polyetylen v živočišné produkci


