
APLIKATORY DO ZDALNEJ INIEKCJI NA ODLEGŁOŚĆ  
 

1.Aplikator P1 – zasięg 20 -25 m. 
    
   

     
Aplikator typu pistolet ładowany od przodu z przystawką CO2 i zewnętrzną komorą ciśnienia. Składa 

się z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji  uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu 

aluminium oraz 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie                        

i rozłączenie przystawki CO2 z wbudowaną komorą ciśnieniową. Ciśnienie odczytywane jest na 

manometrze. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie celnego strzału. 

Aplikator jest niedrogą alternatywą wobec systemu dmuchaw, zapewniając precyzyjną i delikatną 
iniekcję na odległość do 25 m. 
 
Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml) 
Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) 
Zasięg: 20-25 m;  
Waga: 825 g;  
Wymiary: 1050 x 390 x 90 mm 
Zakres ciśnienia: 0-6 Bar 
Zasilanie: przystawka CO2 na naboje z zewnętrzną komorą ciśnienia 
 

 
 
Przystawka CO2 do aplikatora P1 
 
W komplecie wycior do czyszczenia lufy 
Opcjonalnie można dokupić futerał. 
Wyprodukowany w Niemczech. 



2.Aplikator PL 4 i PL 4-F – zasięg 20 – 30 m.    
 
 

 
 
 
Aplikator typu pistolet ładowany od tyłu z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Aplikator składa się                            
z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu 
aluminium i 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie                            
i rozłączenie z przystawką CO2 lub pompką nożną.  Ciśnienie odczytywane jest na manometrze lub 
pompce. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie precyzyjnego strzału na odległość do                     
25 – 30 m.  
 
Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml) 
Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) 

 

                                                      PL 4                                    PL 4-F                                                
Zasięg:                                           25-30 m                                          20-25 m 
Waga:                                               835  g                                        2160 g 
Wymiary:                              900 x 300 x 90 mm                        900 x 240 x 40 mm 
Zakres ciśnienia:                           0-10 Bar                                     0-6 Bar 
Zasilanie:                                przystawka CO2                                pompka nożna 
 
 
 

                    
                                                
 

Przystawka CO2                Pompka nożna 
 
W komplecie wycior do czyszczenia lufy. 
Opcjonalnie można dokupić futerał.  
Wyprodukowany w Niemczech. 



3.Aplikator PL 4 S i PL 4 S-F – zasięg 20 – 30 m. 

 
 
 
 
 
Aplikator typu karabin z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Skuteczniejszy od aplikatorów w formie 
pistoletu ze względu na profilowaną kolbę, umożliwiającą lepsze celowanie. Łatwy w  konserwacji 
karabin z 80 cm lufą z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie                                       
i rozłączenie aplikatora z przystawką CO2 lub pompką nożną. Wzrost ciśnienia może być odczytywany 
na manometrze lub pompce. 
Wyprodukowany w Niemczech. 
 

                                                       PL 4 S                             PL 4 S-F   
Zasięg:                                           25-30 m                                     25-30 m 
Waga:                                              1900  g                                      3300 g 
Wymiary:                              1200 x 300 x 50 mm                  1200 x 240 x 50 mm 
Zakres ciśnienia:                           0-10 Bar                                    0-6 Bar 
Zasilanie:                                przystawka CO2                       pompka nożna 
 
 
 
 

                             
 
Przystawka CO2                       Pompka nożna 

 
 
 



4. Aplikator G.U.T. 50 – zasięg do 70 m. 
 
 

 
 
 

       
 
 
G.U.T 50 to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, 
zasilany nabojami CO2 (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną. Standardowo 
wyposażony w szynę do montażu przyrządów optycznych (celownik optyczny lub celownik typu RED 
POINT). Posiada bezstopniową i płynną regulację ciśnienia oraz wbudowany manometr, które 
umożliwiają dokładne ustawienie ciśnienia w zależności od odległości na jaką będzie oddany strzał. 
Zwiększając ciśnienie można oddać strzał na odległość do 70 metrów.  Optymalna celność w przedziale 
5 – 50 m. Posiada możliwość szybkiej wymiany lufy.  Zamkowy system ładowania strzykawek zapewnia 
proste i szybkie przeładowanie. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę.                                         
 
Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie  
                           13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie  - opcja  
 
Niezrównany w swojej klasie. Solidny, łatwy w użyciu i konserwacji. Sprawdzony podczas użytkowania                                  
w najbardziej ekstremalnych warunkach na całym świecie. 
  
Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z mocnego tworzywa.  
Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT. 
Wyprodukowany w Niemczech. 
 



 
Specyfikacja techniczna: 

 

Waga (kg) 2.7 

Wymiary (mm) 1210 x 65 x 190 

Kaliber (mm) 11/13 

Objętość strzykawki (ml) 1 - 3/5 – 20 

Zakres ciśnień (bar) 0 - 16 

Zasilanie Nabój CO2 lub pompka nożna 

Optymalny zasięg ognia (m) 5 - 50 

Celownik Celownik schodkowy 

 

 
5. Aplikator VARIO 5V.S – zasięg do 50 – 60 m. 

 

 

 

 



VARIO 5V.S  to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, 

zasilany nabojami CO2 (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną. 

Aplikator VARIO 5V.S to najnowszy model stworzony z myślą o wygodzie użytkowników. Lżejsza 

konstrukcja, nowoczesny wygląd  jak i wygodniejsze rozmieszczenie elementów regulacyjnych znacznie 

ułatwiają obsługę aplikatora. Dzięki specjalnie zaprojektowanej drewnianej kolbie strzelający ma 

możliwość osiągnięcia lepszej celności i skuteczności strzału.  

Aplikator jest zasilany 16 gramowymi nabojami CO2, pompką nożną lub 74 gramowymi nabojami, 

które są  trzecim, nowym wariantem zasilania dla tego modelu.  Wbudowany manometr umożliwia 

bezstopniowe i płynne ustawienie właściwego ciśnienia. Dodatkowo wmontowany zawór 

bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu manometru. Zamkowy sposób ładowania strzykawek pozwala 

na szybkie przeładowanie aplikatora. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę. Standardowo 

wyposażony w szynę do zamontowania celownika optycznego lub celownika typu RED POINT. 

Wymienne lufy. 

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie  
                           13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie  - opcja  

Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z wytrzymałego tworzywa.                                                         
Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT. 
Wyprodukowany w Niemczech. 
 

Specyfikacja techniczna: 

 

Waga (kg) 2.3 

Wymiary (mm) 1210 x 55 x 250 

Kaliber (mm) 11/13 

Objętość strzykawki (ml) 1 - 3/5 - 20 

Zakres ciśnień (bar) 0 - 16 

Zasilanie Nabój CO2 lub pompka nożna 

Optymalny zasięg ognia (m) 5 - 50 

Celownik Celownik schodkowy 

 

 
 
 
 
 



Akcesoria do  aplikatorów – opcjonalnie 
 

 
SAFE-3 Walizka do aplikatorów P1; PL 4; PL 4 - F  
 
Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary: 82 x 29 x 8 cm. Waga: 
1,4 kg SAFE-3 mieści wszystkie wrażliwe części pistoletu, a także materiały eksploatacyjne. Podwójna 
warstwa pofałdowanej pianki zabezpiecza aplikator podczas transportu i 
przechowywania. Zintegrowany uchwyt, praktyczne zamki i solidne nóżki dopełniają eleganckiego 
wyglądu. 

 

SAFE-1S Walizka do aplikatorów G.U.T 50  

Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary 130,5 x 32,5 x 13 cm.             
SAFE-1S mieści wszystkie ważne komponenty, takie jak karabin, dodatkowe lufy i materiały 
eksploatacyjne. Aplikator jest dobrze zabezpieczony podczas transportu lub przechowywania 
podwójną warstwą pofałdowanej pianki.  Pomimo swoich rozmiarów walizka jest lekka                                                           
i poręczna.  Zintegrowany uchwyt, solidne nóżki do przechowywania i ozdoby ochronne po obu 
stronach dopełniają eleganckiego wyglądu. 

    
 

         
 

ZIF-V Celownik optyczny do aplikatora G.U.T. 50  RED POINT – celownik optyczny 
„czerwona plamka” do G.U.T. 50  

 
 
 



 
 

 
 

FLPM/FLP pompka nożna do aplikatorów 
 

 
V.ZUB gr.; V.ZUB kl 
Zestaw startowy do aplikatora G.U.T 50  
 

 
Pozostałe akcesoria: 
 

• Naboje CO 2 - 16 gr. - op. 10 szt. (gwintowane/niegwintowane) 

• Naboje CO 2 - 74 gr.   

• Olej silikonowy 

• Łącznik do strzykawek       

• Igła odpowietrzająca 

• Kapturek na strzykawki 

• Zestaw do napełniania strzykawek 

• Nakładka silikonowa na igłę 1.5 mm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Strzykawki i igły do aplikatorów TELINJECT 

 

 

Strzykawki do aplikatorów TELINJECT 

 

Nr. katalogowy strzykawki Pojemność Przeznaczenie do lufy 

o średnicy 

S 100 V 1 ml 11 mm 

S 300 V 3 ml 11 mm 

S 500 VN 5 ml 13 mm 

S 1000 VN 10 ml 13 mm 

S 1500 VN 15 ml 13 mm 

S 2000 VN 20 ml 13 mm 

S 30 V Treningowa 11 mm 

SCH 30 V Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 300 V 

SCH 50 V Kapturek zabezpieczający strzykawkę  

S 500 VN – S 2000 VN 

 

 

 



Igły do aplikatorów TELINJECT 

 

Nr. katalogowy igły Rozmiar 

 
Średnica 

( mm ) 

Długość 

( mm ) 

K 1520 V (gładka) 1,5 20 

K 1530 V (gładka) 1,5 30 

K 1538 V (gładka) 1,5 38 

K 1550 V (gładka) 1,5 50 

K 2020 V (gładka) 2,0 20 

K 2030 V (gładka) 2,0 30 

K 2040 V (gładka) 2,0 40 

K 2060 V (gładka) 2,0 60 

K 2080 V (gładka) 2,0 80 

K 20100 V (gładka) 2,0 100 

K 1520 VR (z kołnierzem) 1,5 20 

K 1530 VR (z kołnierzem) 1,5 30 

K 1538 VR (z kołnierzem) 1,5 38 

K 1550 VR (z kołnierzem) 1,5 50 

K 2020 VR (z kołnierzem) 2,0 20 

K 2030 VR (z kołnierzem) 2,0 30 

K 2040 VR (z kołnierzem) 2,0 40 

K 2060 VR (z kołnierzem) 2,0 60 

K 2080 VR (z kołnierzem) 2,0 80 

K 20100 VR (z kołnierzem) 2,0 100 

UK 1530 V Treningowa 1,5 30 

E 000-g nakładki silikonowe 

(zielone) 50 szt. w op. 

do igieł Ø 1,5 mm i Ø 1,2 

mm 



E 000-r nakładki silikonowe 

(czerwone) 50 szt. w op. 

do igieł Ø 2,0 mm 

 
 

6.Aplikator pneumatyczny RD 406 i RD 706 – zasięg 40 – 70 m 

 

                                                                       
 
 
RD 406 oraz RD 706 
Aplikatory wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, co przekłada się na 20 letnią 
gwarancję funkcjonalności. Wyposażone w lufę o Ø 11 mm wykonaną z aluminium lub lufę o Ø 16 mm 
wykonaną z włókna węglowego. Dostępna również lufa o Ø 13 mm, Ładowanie strzykawki 
bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają mechanizm pozwalający na regulację ciśnienia. Aplikatory 
uruchamiane są za pomocą  naboi CO2 lub pompki nożnej. Wyposażone w manometr, celownik 
mechaniczny -„muszka i szczerbinka”, oraz szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikatory 
zapakowane są w elegancki futerał umożliwiający wygodne noszenie na ramieniu. 

 
 
7. Aplikator pneumatyczny RD 206 – zasięg do 30 m 
 

          
 



Aplikator typu pistolet wykonany z wysokiej jakości materiałów. Bardzo lekki i poręczny. Bardzo cichy. 
 
Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności  1ml - 5 ml 
                           16 mm (strzykawki o pojemności  1 ml - 20 ml 
Ładowanie strzykawki bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają bezstopniowy mechanizm regulacji 
ciśnienia. Uruchamiane za pomocą  naboi CO2 lub pompki nożnej. Wyposażony w manometr, celownik 
mechaniczny „muszka i szczerbinka”, szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikator dostępny 
w wersji dla osób lewo i praworęcznych. Aplikator zapakowany jest w elegancki futerał umożliwiający 
wygodne noszenie na ramieniu. 
 
 

Strzykawki do aplikatorów RD 

 
Wykonane z wyjątkowej na świecie mieszanki tworzyw sztucznych gwarantują najwyższą jakość. Nie  

pochłaniają wilgoci, nie odkształcają się i nie wyginają. Mogą być używane w każdych warunkach 

klimatycznych. Doskonała balistyka zwłaszcza na dalekich dystansach gwarantuje bardzo wysoką 

celność. W komplecie nasadki ochronne. Kompatybilne z pistoletami i karabinami innych producentów 

 

Nr. katalogowy strzykawki Pojemność Przeznaczenie do lufy 

o średnicy 

  TD 01 1 ml 11 mm 

  TD 02 2 ml 11 mm 

  TD 03 3 ml 11 mm 

  TD 05-11 5 ml 11 mm 

  TD 05-13 5 ml   13 mm 

TD 10 10 ml 13 mm 

TD 15 15 ml 13 mm 

TD 20 20 ml 13 mm 

TD 01-16 1 ml 16 mm 



TD 02-16 2 ml 16 mm 

TD 03-16 3 ml 16 mm 

TD 05-16 5 ml 16 mm 

TD 10-16 10 ml 16 mm 

TD 15-16 15 ml 16 mm 

TD 20-16 20 ml 16 mm 

GBST wełniany stabilizator 
 

11mm i 13 mm 

GBST 16 stabilizator 

plastikowo-wełniany 

 
16 mm 

 

Igły do aplikatorów RD 

    

    

Igły przeznaczone są do każdego rodzaju strzykawek. Igły są ślepo zakończone a preparat wstrzykiwany 

jest przez dwa boczne otwory, które podczas strzału zamknięte są przez specjalne silikonowe nakładki. 

W momencie wbicia się igły w ciało zwierzęcia nasadka natychmiast przesuwa się w górę uwalniając 

pod dużym ciśnieniem preparat. Innowacyjna metalowa podstawa igły szczelnie łączy się ze strzykawką  

 

Nr. katalogowy igły Rozmiar 

 
Średnica (mm) Długość(mm) 

TDN 1520 (gładka) 1,5 20 

TDN 1530 (gładka) 1,5 30 

TDN 1538 (gładka) 1,5 38 

TDN 1520 C (z kołnierzem) 1,5 20 

TDN 1530 C (z kołnierzem) 1,5 30 



TDN 1538 C (z kołnierzem) 1,5 38 

TDN 2020 (gładka) 2,0 20 

TDN 2040 (gładka) 2,0 40 

TDN 2060 (gładka) 2,0 60 

TDN 2020 C (z kołnierzem) 2,0 20 

TDN 2040 C (z kołnierzem) 2,0 40 

TDN 2060 C (z kołnierzem) 2,0 60 

TN 1530 Treningowa 

bez otworów bocznych 

1,5 30 

SSR 50 kapturek silikonowy na igłę 

ST instrument do mocowania igły 

 

Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów TELE DART 

 

 

 

 

GBST stabilizator do 

strzykawek 
GBST 16 do B16 

CT przyrząd do 

czyszczenia lufy 

VP metalowy pin do 

strzykawek 

 

 

 

 

SO olej silikonowy 
ST narzędzie do 

zdejmowania igły 

SSN50 nakładki na Igły: 

09; 1,1;1,2 mm 

SSG 50 nakładki na igły: 

1,5 mm 



 

 

 

 

SSR 50 nakładki na igły: 

2,0 mm 

CON łącznik do AS 

strzykawki 

strzykawka AS 

ciśnieniowa 

SCG nasadka na 

strzykawkę 

 

 

 

 

CO2-16 gr  

CO2-45 gr 

FIS zestaw do 

konserwacji 

strzykawek. 

RF Dalmierz odległości. 

5-915 m 
OP 1 celownik optyczny 

 

   

OP 2 celownik czerwona 

plamka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Dmuchawa do zdalnej iniekcji na odległość  TELE DART 

 

   

  

 
 
Pierwsza na świecie profesjonalna  dmuchawa z ustnikiem zapobiegającym cofnięciu się strzykawki. 
Najlepsze rozwiązanie dla zdalnej iniekcji na dystansie do 18 metrów. System dmuchaw został 
zaakceptowany w medycynie weterynaryjnej jako najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób 
podawania zwierzętom środków uspakajających i usypiających oraz leków. 
 
Dmuchawa wykonana została z lekkiej i wytrzymałej rafinowanej aluminiowej rurki. Dzięki super 
gładkiej wewnętrznej powierzchni aluminiowej rurki uzyskuje się doskonałe przyspieszenie i precyzję 
strzału. Daje to znaczącą przewagę nad dmuchawami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Dzięki 
wykorzystaniu aluminium dmuchawa nie wypacza się i gwarantuje wysoką jakość na wiele lat. 
 
Regulowany uchwyt umożliwia bezpieczny i wygodny chwyt dmuchawy ułatwiając tym samym 
precyzyjne celowanie. Dmuchawa wyposażona jest w dodatkowy, wymienny ustnik.  Ustnik można 
dezynfekować po każdym użyciu jak również myć w zmywarce. W przypadku gdy dmuchawa używana 
jest przez kilka osób, każdy użytkownik może mieć swój własny ustnik. Specjalna blokada powoduje, 
że wypełniona lekiem strzykawka nie ma kontaktu z ustnikiem. Ustnik chroni również przed 
przypadkowym cofnięciem się strzykawki w trakcie brania wdechu przez użytkownika.  
 
Dmuchawa umożliwia bardzo precyzyjne strzały na duże odległości, a z drugiej strony może być 
wykorzystywana na małych dystansach gdzie można oddać bardzo delikatny strzał do małych zwierząt.  
 

http://www.vetdiagnostic.ro/Sarbacane-pentru-Imobilizare-de-la-distanta.php


Może być używana bez żadnych ograniczeń do wszystkich zwierząt. Bardzo dobrze sprawdza się w 
ogrodach zoologicznych, parkach zwierząt lub przy ratownictwie zwierząt. Jest też najpopularniejszą 
dmuchawą do pracy z bydłem czy danielami. 
 
 

Model Długość (cm) Zasięg (m) Poj. Strzykawek  

Dmuchawa             B 11 
z przedłużeniem   BP 11 

100 
200 

8-10 
do 15 

1 ml, 2 ml, 3 ml 

Dmuchawa             B 14 140 10-12 5 ml 

Dmuchawa             B 16 
z przedłużeniem   BP 16 

100 
200 

12-15 
15-18 

1ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml 

 
Dmuchawy dostarczane są w specjalnej torbie, w której można przewozić nie tylko dmuchawę, ale 
przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. W dmuchawie B 16 specjalny stabilizator BST 16 
kontroluje tor lotu każdej strzykawki zapewniając doskonałą celność. Wystarczy tylko zdjąć wełniany 
stabilizator i założyć stabilizator BST 16. 
 
Wszystkie dmuchawy dostarczane są wraz z zestawem startowym, w którego skład wchodzą: 
- 1 x zestaw do napełniania i konserwacji strzykawek  FIS       
- 2 x igła 1,5 x 38 mm.  
- 3 x strzykawka 3 ml.      
- 3 x igła 1,5 x 30 mm. 
- 2 x strzykawka 5 ml.      
- 1 x strzykawka treningowa 3 ml z igłą treningową 
- 1 x strzykawka treningowa 5 ml z igłą treningową 
- 1 x wycior do czyszczenia lufy 
- 5 x stabilizator plastikowy do lufy 16 mm 
- 1 x torba do transportu 

 

Igły i strzykawki do dmuchaw TELE DART 

Strzykawki do dmuchaw         

             

          STRZYKAWA BEZ IGŁY                       STRZYKAWKA Z IGĄ 

Wyjątkowo lekkie. Posiadają system Luer-Lock zapewniający doskonałą szczelność strzykawki.   

Napełnianie strzykawek–lotek jest bardzo łatwe i szybkie. Każda strzykawka wyposażona jest                                 

w wełniany stabilizator i nasadkę ochronną. Strzykawki mogą być używane wielokrotnie. Strzykawki 

pasują do dmuchaw różnych producentów. 



Nr. katalogowy strzykawki Pojemność Przeznaczenie do dmuchawy 

BD 1 1 ml B 11; B 16 

BD 2 2 ml B 11; B 16 

BD 3 3 ml B 11; B 16 

BD 5 5 ml B 14; B 16 

 

Igły do dmuchaw 

  

Igły przeznaczone są do użytku tylko z dmuchawami. Igły do B 16 są zamknięte od góry i posiadają 

dwa otwory wtryskowe z boku. Posiadają metalową podstawę z systemem Luer-Lock zapewniającą  

pełną szczelność Silikonowa nasadka uszczelnia otwory igły podczas napełniania strzykawki płynnym 

lekarstwem. Uwolnienie płynu następuje w momencie wkłucia się w skórę zwierzęcia i przesunięcia 

nasadki powyżej dwóch otworów igły. Igły do dmuchaw B 11 i  B 14 są zamknięte od góry i posiadają 

jeden otwór wtryskowy z boku, oraz plastikową podstawę z systemem Luer-Lock. 

Nr. katalogowy igły Rozmiar Dmuchawy Przeznaczenie 

 
Średnica 

(mm) 

Długość 

(mm) 

  

BN 0925 0,9 25 B 11; B 14; B 16 koty, ptaki 

BN 1130 1,1 30 B 11; B 14; B 16 psy, daniele, sarny, jelenie 

BN 1138 1,1 38 B 11; B14; B 16 daniele, sarny, jelenie 

BN 1238 1,2 38 B 11; B 14; B 16 duże zwierzęta 

TDN 1530 1,5 30 B 16 duże zwierzęta 

TN 2040 2 40 B 16 duże zwierzęta 

TN 1238 Igła treningowa do wszystkich rodzajów strzykawek 

 
 
 



2. Dmuchawy firmy TELINJECT  
 
 

 

 

 

Lp. Model Ø Lufy 
(mm) 

Długość 
(m) 

Poj. Strzykawek  

1 Dmuchawa  B 11/ B 31C 
ZESTAW: 
- dmuchawa B 31 C 
-10 x strzykawka  3 ml ( S 30 B ) 
-10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) 
-3 x strzykawka treningowa (U 30 B) 
-1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. 
-1 x przyrząd do czyszczenia 
-1 x futerał – opakowanie 

11 1 
 

1 ml, 2 ml, 3 ml 

2 Dmuchawa  B 11/ B 32 T 
ZESTAW: 
- dmuchawa B 31 C 
-10 x strzykawka  3 ml ( S 30 B ) 
-10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) 
-3 x strzykawka treningowa (U 30 B) 
-1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. 
-1 x przyrząd do czyszczenia 
-1 x futerał – opakowanie 

11 2 1 ml, 2 ml, 3 ml 

3 Dmuchawa  B 14/ B 515 C „FARMER” 
ZESTAW: 
- dmuchawa B 515 C „Farmer” 
-5 x strzykawka 5 ml (S 50 B) 
-5 x igła Ø 1,2 x 38 mm (K 1238 B) 
-5 x igła treningowa Ø1,2x38mm (UK1238B) 
-1 x (FUL 50 B) zestaw do napełniania strz. 
-1 x przyrząd do czyszczenia 
-1 x futerał – opakowanie 

14 1,5 5 ml 

4 Dmuchawa  B 16-1/ B 516 “UNIVERSAL” 
ZESTAW: 
-dmuchawa B 516 „Universal” 
-3 x strzykawka  3 ml ( S 30 B ) 
-2 x strzykawka  5 ml ( S 50 B ) 

16 1 1 ml, 2 ml, 3 ml, 
5 ml 



-3 x igła Ø 1,5 x 30 mm ( K 1530 V ) 
-2 x igła Ø 1,5 x 38 mm ( K 1538 V ) 
-2 x strzykawka treningowa (UK 30 B ) 
-1 x (FUL 516 ) zestaw do napełniania strz. 
-1 x przyrząd do czyszczenia 
-5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm 
-1 x futerał – opakowanie 

5 Dmuchawa  B 16-2/ B 516 B High Distance 
ZESTAW: 
-dmuchawa B 516 B  dł. 1 m Ø 16 mm 
-przedłużenie dmuchawy dł. 1 m (B 516 V) 
-3 x strzykawka  3 ml (S 30 B) 
-2 x strzykawka  5 ml  (S 50 B) 
-3 x igła Ø 1,5 x 30 mm (K 1530 V) 
-2 x igła Ø 1,5 x 38 mm (K 1538 V) 
-2 x strzykawka treningowa (UK 30 B) 
-1 x (FUL 516) zestaw do napełniania strz. 
-1 x przyrząd do czyszczenia 
-5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm 
-1 x futerał – opakowanie 

16 2 1 ml, 2 ml, 3 ml, 
5 ml 

 
 
 

Strzykawki i igły do dmuchaw TELINJECT  

Strzykawki do dmuchaw TELINJECT 

 

Nr. katalogowy strzykawki Pojemność Przeznaczenie do lufy 

o średnicy 

S 10 B3 1 ml 11 mm 

S 20 B3 2 ml 11 mm 

S 30 B 3 ml 11 mm 

S 50 B  

(metalowa końcówka) 

5 ml 14mm i 16 mm 

U 30 B 3 Treningowa 

SCH 30 Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 10B3; S 20B3; S 30B 



SCH 50 B Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 50B 

 

Igły do dmuchaw TELINJECT 

 

Nr. katalogowy igły Rozmiar 

 
Średnica 

( mm ) 

Długość 

( mm ) 

K 0925 B (gładka) 0,9 25 

K 1130 B (gładka) 1,1 30 

K 1138 B (gładka) 1,1 38 

K 1238 BM metalowa końcówka 1,2 38 

E 000-nnakładki silikonowe do igieł Ø 0,9 mm i Ø 1,1 mm 

 

 

 


