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Chwytaki na psy i inne zwierzęta 

Wszystkie chwytaki znajdujące się w naszej ofercie przeznaczone są do humanitarnego odławiania psów                

i innych zwierząt. Wysoka jakość wykonania oraz technologia oparta o wieloletnie doświadczenia producentów 

gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkownikowi jak i odławianemu zwierzęciu. Chwytaki pozwalają na 

zachowanie bezpiecznej odległości od odławianego zwierzęcia. Oferowane chwytaki od lat używane są przez 

profesjonalistów na całym świecie. 

1.Chwytak na psy z mechanizmem blokującym i otwierającym pętlę. 

      

Bardzo prosty w obsłudze. Wykonany z mocnego aluminium. Stalowa nierdzewna linka w winylowym oplocie. 
Antypoślizgowe uchwyty. Możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji. Zwierzę może być 
wówczas bezpiecznie doprowadzone do określonego miejsca. Powiększenie pętli następuję poprzez 
pociągnięcie metalowego pokrętła znajdującego się na końcu chwytaka. Pociągnięcie metalowego pierścienia 
znajdującego się przy rękojeści spowoduje natychmiastowe otwarcie pętli i uwolnienie psa. Elementy chwytaka 
mające kontakt z psem pokryte są specjalnym tworzywem zabezpieczającym zęby psa oraz sam chwytak przed 
uszkodzeniem. 
 
Nr. katalogowy                                           długość (cm) 
106-307-24                                             61  
108-307-36   91 
110-307-48 122 
109-307-60 152 
 

2.Chwytak na silne i agresywne psy z mechanizmem blokującym i otwierającym 
pętlę. 
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Wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 32 mm. Stalowa nierdzewna linka w winylowym 
oplocie o wytrzymałości 350 kg. Antypoślizgowe uchwyty. W rękojeści 4-pozycyjna blokada linki. Możliwość 
zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji. Pies może być wówczas bezpiecznie doprowadzony do 
określonego miejsca. Pociągnięcie metalowego kółka znajdującego się przy rękojeści spowoduje otwarcie pętli 
i uwolnienie psa. Elementy chwytaka mające kontakt z psem pokryte są specjalnym tworzywem 
zabezpieczającym zęby psa oraz sam chwytak przed uszkodzeniem. 
 
Nr. katalogowy                                           długość (cm) 
107-300 110 
107-304 150 
 
 

3.Chwytak „amerykański” Ketch-All - teleskopowy 

  
  

 
Chwytak o wytrzymałej, lekkiej aluminiowej konstrukcji, przeznaczony do ratowania i odławiania psów, 
zwierząt domowych i dzikich zwierząt. Posiada antypoślizgową rękojeść, automatyczny mechanizm blokujący, 
natychmiastowy zwalniacz linki oraz obracającą się głowicę z linką w winylowym oplocie.  Sprawdza się 
doskonale w sytuacjach gdy konieczne jest użycie bardzo długiego chwytaka. Złożony może być 
wykorzystywany do odławiania bardziej agresywnych zwierząt. Dużą zaletą jest możliwość rozłożenia chwytaka 
na żądaną długość. 

      
Nr. katalogowy                                                 długość  (cm)  waga (kg) 

     TEL 122-183                                                         122 - 183     1.36 
     TEL 213-366                                                         213 - 366     2.09 
 

 

4.Chwytak „ amerykański” Ketch-All      
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Lekka, wytrzymała aluminiowa konstrukcja. Posiada antypoślizgową rękojeść, automatyczny mechanizm 
blokujący, natychmiastowy zwalniacz linki oraz obracającą się głowicę z linką w winylowym oplocie. Chwytak 
jest dodatkowo zabezpieczony PVC dzięki czemu chroni zęby psa oraz sam chwytak przed pogryzieniem. 
 
Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej. Cięższy od aluminiowego, doskonale wyważony. 
 
Nr. katalogowy                                           długość (cm)           waga (kg) 
112-307-4 aluminium 122   0.95  
112-307-5 aluminium 152   1.13 
112-308-4 stal nierdzewna 122   1.54 
112-308-5 stal nierdzewna 152   1.86 
 
 

5.Chwytak „Pętla” Snappy Snare 
 
 

             
 
Bardzo lekka, tania i łatwa w użyciu pętla/chwytak na małe i średniej wielkości psy lub koty. Szybko i bardzo 
delikatnie poskromi zwierzę, zmniejszając ryzyko zadrapań i ugryzień. Idealnie sprawdzi się do wyprowadzania 
zwierząt z dużych klatek. Wykonana z mocnego giętkiego nylonowego prętu owiniętego nylonowym 
sznurkiem. Wygodna rękojeść umożliwiająca pewny chwyt dłonią. Waga 0.3 kg. 
 
Nr. katalogowy                                                         długość (cm)      
199-419      chwytak „pętla”  Snappy Snare            76 
199-420      chwytak „pętla”  Snappy Snare          125 
199-421      chwytak „pętla”  Snappy Snare          165  
  
 

6.Chwytak „Lasso” 
 

         
 
Wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony PVC, z linką w winylowym oplocie odporną na pogryzienia. Wygodny 
uchwyt z pętlą na dłoń. Bardzo elastyczny i prosty w obsłudze. Szczególnie polecany do wyłapywania małych  
zwierząt znajdujących się w ruchu. 
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Nr. katalogowy                                              długość (cm) 
199-427 chwytak „lasso”  120       
     

 
7.Chwytak VY 
 

    
 
Chwytak VY przeznaczony jest do chwilowego poskromienia i przytrzymania  zwierzęcia. Mocna aluminiowa  
konstrukcja. Posiada wygodny uchwyt oraz miękkie nakładki ochronne, które dają komfort zwierzęciu 
i ograniczają stres. Idealny do pracy z nerwowymi psami lub innymi zwierzętami. Może służyć jako bezpieczne  
przedłużenie dłoni. Dostępny w trzech rozmiarach: 91 cm, 122 cm, 152 cm. 
 
Nr katalogowy                                          długość (cm) 
VY-  91 91 
VY-122                                                              122 
VY-152                                                              152 
 

8.Chwytak V do chwilowego przytrzymywania zwierząt 

 

Lekki chwytak przeznaczony do chwilowego unieruchomienia i przytrzymania złapanego zwierzęcia  w celu 

poddania go różnym zabiegom lub alternatywnie, używany do założenia smyczy. Mocna aluminiowa 

konstrukcja. Posiada wygodny uchwyt oraz miękkie nakładki ochronne. Idealny do pracy z nerwowymi psami 

lub innymi zwierzętami. Może służyć jako bezpieczne przedłużenie dłoni. Waga: 1,5 kg              

Nr. katalogowy                     długość (cm)      
199-450           152  
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9.Chwytak „amerykański” typu Ketch-All 

 

Lekki i solidny, wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 22 mm, Linka ze stali nierdzewnej                 

w winylowym oplocie. Posiada dwa antypoślizgowe uchwyty. W górnej części chwytaka znajduje się ruchoma 

obracająca się głowica. Poniżej głowicy chwytak jest zabezpieczony specjalnym materiałem, który chroni zęby 

psa jak również zabezpiecza sam chwytak przed ugryzieniami. Użytkownik ma możliwość zaciśnięcia pętli                         

i zablokowania jej w żądanej pozycji. Może również powiększyć pętlę regulując ją metalowym pokrętłem na 

końcu chwytaka.  

Nr. katalogowy                                           długość (cm)  waga (kg) 
NF 100-5  120      0.96 
NF 100-6 150      1.06 
 

 

10.Chwytak „amerykański” typu Ketch-All – teleskopowy 

 

 

Lekki i solidny, wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 22 mm, Linka ze stali nierdzewnej w 

winylowym oplocie. Posiada dwa antypoślizgowe uchwyty. W górnej części chwytaka znajduje się ruchoma 

obracająca się głowica. Poniżej głowicy chwytak jest zabezpieczony specjalnym materiałem, który chroni zęby 

psa jak również zabezpiecza sam chwytak przed ugryzieniami. Użytkownik ma możliwość zaciśnięcia pętli i 

zablokowania jej w żądanej pozycji. Może również powiększyć pętlę regulując ją metalowym pokrętłem na 

końcu chwytaka. Możliwość dowolnego ustawienia długości chwytaka w zakresie 120 – 180 cm. 

Nr. katalogowy                                                 długość  (cm)    waga (kg) 
      NF 100-7       120 - 180      1.16 kg 
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11.Chwytak na silne i agresywne psy z dodatkowym regulowanym uchwytem                   

z mechanizmem blokującym i otwierającym pętlę. 

 

   

            

 

 

Wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 32 mm. Bardzo wytrzymała 7 mm. linka ze stali 

nierdzewnej w winylowym oplocie. Posiada dwa antypoślizgowe uchwyty oraz dwa systemy zwalniania linki. 

Kulowy do blokowania i zwalniania linki znajdujący się na końcu chwytaka oraz pierścień do natychmiastowego 

zwalniania linki powyżej rękojeści. Posiada również dodatkowy uchwyt, który może być zamontowany w 

dowolnej części chwytaka. W górnej części chwytaka znajduje się nieruchoma głowica z mechanizmem 

otwierającym blokadę. Użytkownik ma możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji  

Nr. katalogowy                                                 długość  (cm)   waga (kg) 
      NF 100-8          150      2.28 

 

Chwytaki na koty, węże i małe zwierzęta 

1.Chwytak na koty i małe zwierzęta ze stali nierdzewnej 

                        
 
Lekki i łatwy w użyciu. Trwały wysięgnik wykonany ze stali nierdzewnej zakończony szczypcami z których jedna 
część jest ruchoma. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści. Antypoślizgowy uchwyt. Szczypce pokryte 
specjalnym tworzywem w celu zminimalizowania dyskomfortu zwierzęcia. Umożliwia bezpieczne chwytanie, 
krępowanie i kontrolę nad zwierzęciem. Szczególnie polecany do odławiania dzikich kotów, w sytuacjach w których 
należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem. Zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika 
 
Nr. katalogowy                                         długość (cm) 
180-305                                                           76  
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2.Chwytak na koty i małe zwierzęta z aluminium 
 

              
 
Chwytak wykonany z anodyzowanego aluminium. Lekki i wytrzymały. Posiada specjalnie wyprofilowane ruchome 
szczypce. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści zapobiega przyduszeniu chwytanego zwierzęcia. Dla większego 
komfortu i zmniejszenia stresu odławianego zwierzęcia szczypce zabezpieczone osłoną z neoprenu. Model 
chwytaka najczęściej używany przez profesjonalistów do odławiania kotów i innym małych zwierząt. Waga: 0,88 
kg. Dostępne długości : 71 cm; 96 cm 
 
Nr. katalogowy                                         długość (cm) 
K-AL  71                                                           71  
K-AL  96                                                           96 
 
 

3.Chwytak na koty i małe zwierzęta z kompozytu nylonowego 
 

   
 
 
 
 
Wyjątkowo lekki i niezmiernie wytrzymały, wykonany według najnowszych technologii z kompozytu 
nylonowego. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści zapobiega przyduszeniu chwytanego zwierzęcia. Dla 
większego komfortu i zmniejszenia stresu odławianego zwierzęcia szczypce posiadają specjalne nakładki. 
Polecany do chwytania zwierząt z trudno dostępnych miejsc. Pozwala zachować bezpieczną odległość od 
odławianego zwierzęcia. Dostępne długości : 71 cm; 96 cm. 
 
Nr. katalogowy                                        długość (cm) 
K-NY 71                                                            71 
K-NY 96                                                            96 
 
 

4.Osłonki z neoprenu  
 

 
Wymienne osłonki z neoprenu na szczypce do chwytaków K-AL. (2 szt.) 
 

http://vet.sns.pl/files/products/20120726154743_standard_animal_grasper.jpg
http://vet.sns.pl/files/products/20120726234509_nylon_animal_grasper13055576254dd13a7936f82.jpg
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Nr. Katalogowy  
OSK-AL       
 

5.Chwytak na węże LUX 
 
 

   
 
Chwytak przeznaczony do humanitarnego odławiania węży i innych gadów wszelkich rozmiarów. Wykonany                          
z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Posiada mocne aluminiowe szczęki o długości 6,35 cm o dużym 
rozwarciu. Szersza szczęka równomiernie rozkłada nacisk na większy obszar ciała zwierzęcia, zapobiegając tym 
samym powstaniu urazów. Uchwyt pistoletowy rękojeści zapewnia użytkownikowi swobodne operowanie jedną 
ręką. Bardzo mocną wewnętrzną linkę ze stali nierdzewnej. Dostępne długości : 106 cm; 122 cm; 152 cm; 
 
Nr.katalogowy                                         długość (cm) 
LUX-106    106  
LUX-122     122  
LUX-152    152  
 

 
6.Chwytak na węże NV 
 

        
 
Niezmiernie lekki i trwały. Przeznaczony do chwytania małych i średnich węży. Szczypce oraz rękojeść  
wykonane z bardzo mocnego kompozytu nylonowego, zaś wysięgnik z anodowanego aluminium o grubości 
ścianki 1,1,cm. lakierowany na czarny kolor. Uchwyt pistoletowy umożliwia regulację siły nacisku.  Pozwala 
zachować bezpieczną odległość od odławianego węża.  
Dostępne długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm; 
 
 
 
 

http://vet.sns.pl/files/products/20120807170610_deluxe.jpg
http://vet.sns.pl/files/products/20120807144310_xtremegripnylon.jpg
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Nr. katalogowy                                         długość (cm) 
NV 106     106  
NV 122     122 
NV 152     152 
NV 183     183 
 
 

7.Chwytak na węże SV AL 

                                                                        
                                                

Lekka i wytrzymała konstrukcja z anodyzowanego aluminium. Przeznaczony do humanitarnego odławiania węży, 
gadów i innych małych zwierząt. Wygodny w użyciu. Zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnego 
bezpiecznego nacisku na ciało zwierzęcia przy minimalnym ryzyku dla użytkownika. Uchwyt pistoletowy rękojeści.  
Dostępne długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm; 
 
 
Nr.katalogowy    długość (cm) 
SV AL-106     106  
SV AL-122     122 
SV AL-152     152 
SV AL-183     183 
 

 
8.Chwytak na węże Standard AL 

              
 
Przeznaczony do humanitarnego odławiania węży, gadów i innych małych zwierząt. Wykonany z wytrzymałego 
anodyzowanego aluminium. Lekki i wygodny w użyciu. Zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnego 
bezpiecznego nacisku na ciało zwierzęcia przy minimalnym ryzyku dla użytkownika. Uchwyt pistoletowy rękojeści 
zapewnia użytkownikowi swobodne operowanie jedną ręką oraz możliwość regulacji nacisku. 
Dostępne o długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm 
 
 
 

http://vet.sns.pl/files/products/20120807164949_extremegriptong.jpg
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Nr. katalogowy                                         długość (cm) 
Standard AL - 106                           106 
Standard AL - 122    122 
Standard AL - 152    152 
Standard AL - 183    183  
 
 

 
9.Hak na węże  

 
Hak  na węże wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem w stylu kija golfowego. Bardzo lekki i wytrzymały. 
Dostępne długości: 117 cm 
Nr. katalogowy                                      długość (cm) 
H – 117                                          117      
 

 
10.Hak na węże teleskopowy 
 

 
 
Bardzo mocna i trwała teleskopowa aluminiowa konstrukcja odporna na wygięcie. Końcówka haka wykonana 
ze stali nierdzewnej powleczona PVC. Neoprenowy uchwyt dla większego komfortu użytkownika. Długość                        
w przedziale 43-99 cm. można regulować za pomocą obrotowego pierścienia.  
   
Nr. katalogowy                                      długość (cm) 
H-43/99 43-99                                            
   
 

 
11. Hak na węże z plastikową rękojeścią   
 

 
 
Bardzo lekki i wytrzymały. Umożliwia bezpieczne przenoszenie węży o wadze do 1,5 kg.  
Długość: 60 cm. 
 
Nr. katalogowy                                      długość (cm) 
H –TX 60                                          60    
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12.Osłonki do chwytaków na węże 

                          
Nr. katalogowy                                 Nr. katalogowy 
OS  Lux                                               OS Standard             
   
 

13.Pojemniki do transportu na węże, gady i inne małe zwierzęta  

 
 
Nr.katalogowy                                                                                       Wymiary ( cm) 
PT 2250 MINI          prostokątny                               18 x 11 x 12,5   
PT 2255 SMALL       prostokątny                                                          23 x 15,5 x 17  
PT 2260 MEDIUM   prostokątny                                                          37 x 19,5 x 20,5 
PT 2265 LARGE       prostokątny                                                           37 x 22 x 25 
PT 2300 MEDIUM  płaski                                                                      36 x 21 x 16 
PT 2310 LARGE       płaski                                            46 x 30 x 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vet.sns.pl/files/products/20120805224026_lrc2.jpg
http://vet.sns.pl/files/products/20120509171900_trc2.jpg
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14.Transportery dla gryzoni 

 
Wytrzymały pojemnik do transportu gryzoni wykonany z mocnego tworzywa. 
Dostępny w rozmiarze 29 x 19 x 18 cm 
 
Nr katalogowy                                      wymiary (cm) 
Y25 VAR                                                  29 x 19 x 18  
 
 

15.Worek jutowy na węże, gady, płazy i małe zwierzęta 
 
 

  
 
Worek jutowy z zaciąganym sznurkiem przeznaczony do transportu węży, gadów, płazów oraz  
małych zwierząt. Wymiary worka: 80 cm x 50 cm. Pojemność: 50 L 
 
Nr katalogowy                                      wymiary (cm) 
WJ-50 80 x 50 
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Siatki weterynaryjne zastawne i narzucane na psy, koty, ptaki i małe 

zwierzęta 

1.Siatka weterynaryjna zastawna 

          
 
Wykonana z wysokiej jakości mocnego nylonu, ze wspornikami z każdej strony. Odporna na pogryzienia. 
Naprężona i trzymana przez dwie osoby tworzy barierę niemożliwą do ominięcia przez odławiane zwierzę. 
Przeznaczona do odławiania zwierząt na otwartej przestrzeni np. na polach, w ogrodach. Siatka może być 
czyszczona poprzez namoczenie w wybranym środku dezynfekującym, wypłukanie i wysuszenie na powietrzu. 
 
Nr. Katalogowy          wymiary siatki (cm) waga (kg) 

174-323   450 x 130      2,0 

2.Siatka weterynaryjna narzucana 

      
 
 
Wykonana z wysokiej jakości mocnego czarnego nylonu. Boki siatki zostały specjalnie obciążone obszytą 
ołowianą linką ułatwiającą celne rzuty. Odporna na pogryzienia. Siatka narzucana może być alternatywą dla 
chwytaków. Pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od zwierzęcia. Przeznaczona do chwytania ptaków, 
psów, kotów dzikich zwierząt oraz innych małych zwierząt. Siatkę można czyścić poprzez namoczenie                                 
w wybranym środku dezynfekującym, opłukanie i wysuszenie na powietrzu. 
 
Nr. Katalogowy  oczko siatki  rozmiar (cm)         waga (kg) 
174-324    2 x 2 cm    244 x 244              1.1     
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3.Siatka weterynaryjna narzucana 
 

 
 
 
Wykonana z mocnego nylonu odpornego na pogryzienie. Obciążone boki siatki pozwalają na bardzo dokładny 
rzut. Łatwa w użytkowaniu, nie pozwala na bliski kontakt ze zwierzęciem. Polecana do odławiania psów, kotów 
i innych małych zwierząt.  
 
Nr.katalogowy    oczko siatki     średnica siatki (cm)  waga (kg) 
200-S 25                              2.5 x 2.5    122     0,63 
200-S 50      5,0 x 5,0    182    1,50 
200-S 10    10,0 x 10,0   244    1,95 

 
Sieci weterynaryjne na wysięgniku  
 
1.Sieć na koty, małe zwierzęta i duże ptaki. 
 

   
 
 
 
Sieć na stalowym nierdzewnym wysięgniku długości 140 cm z nieplączącą i nierozciągliwą nylonową siatką               
o strukturze plastra miodu. Posiada prosty mechanizm zamykający i otwierający siatkę. Wytrzymała, lekka                              
i prosta w obsłudze. Polecana do odławiania zwierząt w trudno dostępnych miejscach. Niewielkie rozmiary po 
złożeniu sieci umożliwiają łatwe przechowywanie. Czarny kolor siatki działa uspokajająco na złapane zwierzę. 
Pozwala na zachowanie dystansu od zwierzęcia. Polecana również do doławiania dużych ptaków np. łabędzi.  
Głębokość siatki: 80 cm. Obręcz siatki: 180 cm. Długość siatki z wysięgnikiem: 220 cm. 
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Nr. katalogowy    waga (kg)          
174-311    1.85 

 
 

2. Sieć na małe i średnie psy oraz małe dzikie zwierzęta. 
 

                                                           
 
Sieć na stalowym nierdzewnym wysięgniku długości 140 cm. Wykonana z ciemnego nierozciągliwego i 
nieplączącego się materiału – tafty. Posiada prosty mechanizm zamykający i otwierający siatkę. Wytrzymała, 
lekka i prosta w obsłudze. Po złożeniu łatwa w przechowywaniu. Ciemny kolor działa uspakajająco na 
odławiane zwierzę. Bezpieczna w użytkowaniu. Pozwala na zachowanie dystansu od zwierzęcia. 
Głębokość siatki: 90 cm. Obręcz siatki: 180 cm. Długość siatki z wysięgnikiem: 220 cm. 
 

Nr. katalogowy            waga (kg) 
174-314    2,00              

 

3. Sieć weterynaryjna na obręczy na psy i małe zwierzęta 
 

   
 
Lekka aluminiowa konstrukcja. Mocna nieplącząca się i nierozciągliwa siatka. Polecana do odławiania psów                     
i małych zwierząt znajdujących się w ruchu. Doświadczony użytkownik może zarzucić siatkę na dużą odległość. 
Składana obręcz ułatwia magazynowanie. Zapewnia bezpieczeństwo odławianemu zwierzęciu jak również 
użytkownikowi. 

 
Nr. Katalogowy                średnica obręczy  głębokość siatki  
174-393   112 cm                         150 cm 
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4. Sieć weterynaryjna na ptaki i małe zwierzęta 
 

   
 
 

Lekka i mocna sieć wykonana z najwyższej jakości miękkiej tafty zamocowanej do odpinanego 
metalowego wysięgnika. Obręcz wyścielona jest miękką gumą. Sieć przeznaczona do chwytania 
ptaków, papug, kaczek, a także kociąt i innych małych zwierząt. Ciemny kolor siatki działa 
uspakajająco na odłowione ptaki lub zwierzęta. Dostępna w różnych rozmiarach. 
 
Nr. katalogowy                średnica obręczy (mm)      długość uchwytu(mm)    waga (gram) 
174-329    300     460   300 
174-331                                      355   1220   500 
174-330 460   1220   600 

 

5. Sieć weterynaryjna na odczepianym wysięgniku BALI 

 

Głęboka i lekka sieć na odczepianym wysięgniku do odławiania psów kotów i innych zwierząt o wadze do 35 
kg.  Wytrzymały stalowy wysięgnik o długości 122 cm. i obręcz o średnicy 63 cm. Bardzo mocna nieplącząca się 
nylonowa siatka o oczkach  2,5 x 2,5 cm.  Głębokość siatki 134 cm. Waga 2 kg. Czyszczenie siatki za pomocą 
środka dezynfekującego. Obręcz bez wysięgnika  może być wykorzystywana do odławiania zwierząt będących 
w ruchu. Dostępne są również same siatki.  
Metoda odławiania bezpańskich psów przy zastosowaniu tej sieci uznana została przez ekspertów za najlepszą 
i najbardziej humanitarną. 
 
Nr. Katalogowy: 
174-320 
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6. Wielka sieć weterynaryjna na długim teleskopowym wysięgniku 
 

               
 
Super mocna i wytrzymała sieć na składanym teleskopowym wysięgniku. Wykonana z wytrzymałej 
nierozciągliwej i nieplączącej się gumowanej siatki oraz odpinanego teleskopowego, trwałego                               
i  lekkiego aluminiowego wysięgnika. Zapewnia bezpieczny dystans od odławianego zwierzęcia. 
Polecana przy odławianiu kotów, psów, dużych ptaków i dzikich zwierząt. Oczko siatki 20x20 mm lub 
40x40 mm. Długość transportowa po złożeniu : 120 cm. 
 
Nr. Katalogowy    teleskopowy wysięgnik       wymiary obręczy   głębokość siatki 
171-WT - L                                 99  - 165 cm       65 x 50   cm                         70  cm 
171-WT - XL                            120  - 200 cm       85 x 70   cm                          85  cm 

 

7. Siatki – podbieraki teleskopowe 

 
Lekka, mocna aluminiowa konstrukcja. Wzmocniona rama. Siatka z małymi oczkami. Teleskopowy 
składany uchwyt z możliwością regulacji długości. 
 
Nr. Katalogowy                                                  całkowita długość (cm) 
ST 190    190  
ST 260    260 
ST 300    300 
 

8. Siatki składane na koty, ptaki i małe zwierzęta 
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Lekka i trwała aluminiowa konstrukcja. Rozkładany wysięgnik. Mocna nylonowa bezwęzłowa siatka                       
o wymiarach oczka 0,635 cm. Trójkątny kształt obręczy ułatwia chwytanie zwierząt na ścianie oraz                
w rogach. Dostępna w dwóch rozmiarach. 
 
Nr katalogowy   Waga (kg) wymiary obręczy (cm) dł. siatki (cm) regulacja wysięgnika (cm) 
VS-S100                 0,45                38 x 35,5                      48,2                          48 – 71 
VS-M101               0,60                58,4 x 43                                  61,0                       63,5 - 102 

           

 

Rękawice weterynaryjne 

1.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEVLAREM 

, 

                                                                     
 
Wykonane ze skóry łosia i podszyte KEVLAREM. Doskonale chronią przed ugryzieniem, zranieniem zębami, 
szponami lub pazurami. Ognioodporne oraz odporne na rozcięcia. Wysoka odporność na przebicie. Długi 
mankiet został wzmocniony specjalną sztywną wkładką antyprzebiciową obszytą CORDURĄ, która doskonale 
chroni przedramię. Palce zostały dodatkowo zabezpieczone ruchomą klapką antyprzebiciową obszytą 
CORDURĄ. Zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Polecane do pracy z agresywnymi psami 
małych i dużych ras. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 
oraz EN 420. 
Długość rękawic : 54 cm; Długość mankietu : 33 cm; 
 
Nr. katalogowy                                                     przeznaczenie             długość rękawic długość mankietu 
112-344  dla mężczyzn  54 cm   33 cm 
112-345  dla  kobiet 
 

2.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEVLAREM 
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Bardzo długie rękawice przeznaczone do pracy z dzikimi kotami, egzotycznymi i dzikimi zwierzętami. Część 

zabezpieczająca dłoń wykonana z miękkiej skóry łosia, a mankiet z bardzo wytrzymałej skóry bydlęcej. Warstwa 

wewnętrzna została podszyta KEVLAREM odpornym  na rozdarcia i szarpanie. Ognioodporne, wytrzymałe na 

tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą  EN 388:2004 oraz EN 420. 

Nr. katalogowy                                        przeznaczenie    długość rękawic długość mankietu 
112-348 dla  mężczyzn                54 cm   33 cm 
112-346 dla  kobiet 
 
 

3.Ochronne rękawice weterynaryjne bez KEVLARU 
 

 

Rękawice ochronne do użytku weterynaryjnego. Wyjątkowo mocne i odporne na ugryzienia i szarpanie 

pazurami. Wykonane z mocnego zamszu ze wzmocnieniami ze skóry na  mankiecie, wewnętrznej stronie dłoni, 

kciuku i palcu wskazującym. Wygodne i miękkie, nie krępujące ruchów ręki i dłoni. Doskonałe do pracy                              

z małymi zwierzętami, takimi jak koty, małe psy i małe ptaki.  

Nr. katalogowy                                przeznaczenie                           długość rękawic            długość mankietu  
112-348 P                                         dla  kobiet i mężczyzn                         43 cm                  26 cm                   
 

 
4. Duże wzmacniane rękawice ochronne  
 

      
 
Duże wzmacniane rękawice ochronne zapewniające wysoką sprawność manualną. Zewnętrzna strona rękawic 
wykonana jest ze skóry, a wewnętrzna z bardzo mocnego materiału SPECTRA, który jest jednym                                     
z najmocniejszych i najlżejszych tworzyw sztucznych, stosowanych m.in. w kamizelkach kuloodpornych. 
Włókno to odporne jest  na ścieranie, cięcie, uderzenia, a także działanie czynników chemicznych. Rękawice 
odporne są również na przebicia zębami psa, szarpanie, zadrapanie. Mankiet został wzmocniony specjalnymi  
płytkami, które rozpraszają siłę ugryzienia. Dłoń zabezpieczona jest przed zmiażdżeniem dodatkową osłoną. 
Rękawice przeznaczone są do pracy z psami, kotami i dzikimi oraz egzotycznymi zwierzętami. 
Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 
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Nr. katalogowy                    rozmiar                   przeznaczenie           długość rękawic długość mankietu 
112-357                                średnie      dla kobiet   46 cm   26 cm 
112-358                                duże dla mężczyzn 
112-359                                bardzo duże dla mężczyzn 
 

 
5.Rękawice ochronne TOP-GRAIN 

       
Rękawice ochronne Top-Grain przeznaczone do pracy ze zwierzętami. Wykonane z najwyższej jakości miękkiej 
skóry bydlęcej, pozwalające na swobodę ruchów użytkownika. Zostały wzmocnione i podszyte KEVLAREM 
zabezpieczając dodatkowo użytkownika przed zębami i pazurami zwierząt. 
 
Nr katalogowy                              przeznaczenie     długość rękawic  
112- VG 46                                    dla kobiet i dla mężczyzn (rozmiar S, M, L)             46 cm 
 

 
6.Krótkie rękawice weterynaryjne. 
 

       
 
 
Rękawice ochronne zabezpieczają przed pogryzieniami i zadrapaniami. Zapewniają komfort użytkownikowi. 
Dwuwarstwowe.  Uszyte ze skóry, z podszewką z tkaniny SPECTRA.  
Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 
 
Nr. katalogowy                                                rozmiar 
112-353 małe                                           
112-354 średnie 
112-355 duże 
112-356  bardzo duże 
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7.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEWLAREM  

          

Rękawice zostały uszyte z bardzo mocnej skóry bydlęcej. Dłoń rękawic została wyściełana specjalną pianką 

(2mm) i podszyta KEVLAREM, a jej zewnętrzna część pokryta jest powłoką hydrofobową. Na części dłoni 

rękawic, dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika naszyte zostały dodatkowe wzmocnienia w postaci 

drugiej warstwy skóry. Mankiet rękawic jest wyściełany specjalną grubą pianką (10mm) oraz podszyty 

KEVLAREM odpornym na rozdarcia i szarpanie. 

Rękawice zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort pracy. Od bardzo wielu lat ten 
model rękawic wykorzystywany jest przez lekarzy weterynarii oraz specjalistyczne służby do pracy z kotami, 
psami, egzotycznymi i dzikimi zwierzętami.  

Ognioodporne, wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie. Zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 

Nr. katalogowy                                   przeznaczenie             długość rękawic długość mankietu                 
VP-100                                                 dla mężczyzn  54 cm   31 cm 

8.Ochronne rękawice weterynaryjne KEVLAREM I CORDURĄ 

             

Mankiet rękawic został uszyty z CORDURY oraz wzmocniony z każdej strony specjalną (8mm) sztywną wkładką 
antyprzebiciową, dzięki czemu doskonale chroni przedramię przed ugryzieniem, zadrapaniem, poszarpaniem i 
zmiażdżeniem. Część rękawic zabezpieczająca dłoń została uszyta z bardzo mocnej skóry bydlęcej podszytej 
KEVLAREM, wyściełanej dla zwiększenia bezpieczeństwa specjalną pianką (2mm). Wierzchnia część dłoni oraz 
palce zostały dodatkowo zabezpieczone ruchomą klapką antywprzebiciową (2mm) obszytą CORDURĄ. 
Wkładka jest mocowana na rzep i można ją w każdej chwili odczepić od rękawic. 

Rękawice zostały tak zaprojektowane, żeby zapewnić najwyższy komfort pracy oraz najwyższy stopień 
bezpieczeństwo użytkownika. Polecane do pracy z kotami oraz agresywnymi psami małych i dużych ras. 
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Ten model rękawic jest wykorzystywany od wielu lat przez lekarzy weterynarii oraz specjalistów pracujących 
również z dzikimi zwierzętami. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie.  

Zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 

Nr. katalogowy                                   przeznaczenie             długość rękawic długość mankietu                                                     
VP-200          dla mężczyzn  47 cm   33 cm 

 
9.Ochronnik przedramienia z KEVLAREM 
 
 

    
 
Ochronnik doskonale zabezpiecza przed zadrapaniami i pogryzieniami zwierząt. Wierzchnia warstwa   
wykonana ze skóry. Podszewka uszyta z KEVLARU i tkaniny SPECTRA. Ochronnik zaleca się używać łącznie                           
z krótkimi rękawicami ochronnymi o numerze katalogowym 112-353. 
Wytrzymały na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 
 
Nr. katalogowy przeznaczenie 
112-362 dla kobiet 
112-363 dla mężczyzn 
 

 
10.Ochronne rękawice weterynaryjne EVERYDY 
 

     
 
Ochronne rękawice weterynaryjne EVERYDAY wykonane ze skóry bydlęcej, podszyte Kevlarem, zabezpieczają 
przed pogryzieniem i zranieniem przez zwierzę. Zapewniają pewny chwyt, przy zachowaniu maksimum 
bezpieczeństwa. Ulubione rękawice do codziennej pracy ratowników, opiekunów psów i personel 
weterynaryjny. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą  EN 388:2004 oraz 
EN 420. 
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Nr.katalogowy                                                      przeznaczenie 
112-365  Medium                                                 dla kobiet 
112-366  Large                                                      dla mężczyzn 
112-367  XLarge                                                    dla mężczyzn 
 

 
11.Rękawice ochronne. 
 

 
 
Rękawice z bardzo mocnej i wytrzymałej skóry łosia. Doskonale chronią dłoń przed zadrapaniami, ukąszeniami 
oraz ugryzieniami i zmiażdzeniem. Wewnętrzna, mocno watowana warstwa zapewnia bezpieczeństwo,                      
a jednocześnie zręczność. Zdejmowana wierzchnia warstwa. Polecane do pracy z dużymi i niebezpiecznymi 
psami lub innymi zwierzętami z silnym zaciskiem szczęki. Idealne również do pracy z dzikimi ptakami                                
i zwierzętami. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 oraz 
EN 420. 
 
Nr.katalogowy                                                     przeznaczenie 
112-342 MX dla kobiet 
112-343 MX dla mężczyzn 
 
KEVLAR – to innowacyjny materiał opracowany przez firmę Du Pont. Charakteryzuje się bardzo dużą 
wytrzymałością. KEVLAR znacznie poprawia właściwości użytkowe różnych produktów przeznaczonych 
zarówno dla przemysłu jak i klientów indywidualnych. KEVLAR to włókno aramidowe. Jest lekkie, mocne                             
i  znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. 
Spectra – To jedno z najsilniejszych i najlżejszych istniejących tworzyw sztucznych . Odporne na ścieranie,  
cięcie, uderzenia, a  także na działanie czynników chemicznych. Znalazło szerokie zastosowanie w produkcji 
osłon balistycznych. 

 

12.Rękawice ochronne z KEVLAREM 
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Wykonane ze staranie dobranej bardzo mocnej grubej i miękkiej skóry bydlęcej, dodatkowo wzmocnionej na 

palcach i grzbiecie KEVLAREM. Zapewniają doskonałą ochronę dłoni i przedramienia przed rozcięciami, 

zadrapaniem, ugryzieniem, szarpaniem czy też ukąszeniem podczas pracy ze zwierzętami. Wyrób najwyższej 

jakości, używany przez weterynarzy, policję, straż miejską, opiekunów zwierząt, hodowców, groomerów, 

pracowników ogrodów zoologicznych, narażonych na zranienie dłoni i rąk. Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn.  

Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420. 

nr.katalogowy                   Przeznaczenie                          długość rękawic                 długość mankietu                                                                                                                          

112 -348 R                               dla kobiet i mężczyzn                     41 cm                                     19 cm 

 

Klatki pułapki na psy, lisy, kuny i inne zwierzęta 

1.Bardzo duża klatka na psy, lisy, dziki, kuny i inne zwierzęta 
 

   
 
Duża składana klatka wykonana z wytrzymałej nierdzewnej stalowej ocynkowanej siatki. Łatwa do złożenia, 
przenoszenia, transportu, oraz przechowywania i dezynfekcji. Zaprojektowana w porozumieniu z ekspertami 
branżowymi do humanitarnego odławiania zwierząt. Posiada trwały i samoczynny mechanizm spustowy 
znajdujący się wewnątrz klatki. W momencie gdy zwierzę na nim stanie sięgając po przynętę automatycznie 
zostają opuszczone i zablokowane drzwi spustowe uniemożliwiając zwierzęciu wyjście z klatki. Podłużny otwór 
w drugich drzwiach pozwala na umieszczenie chwytaka we wnętrzu klatki i przemieszczenie schwytanego 
zwierzęcia poza klatkę. Oczka o wymiarach 5 x 5 cm. Najlepiej sprzedająca się klatka do humanitarnego 
odławiania dużych zwierząt. Po złożeniu klatka posiada wymiary: dł.131 x szer.54 x wys.12(cm) 

 
Nr katalogowy                               Wymiary:  dł. x  szer. x wys. (cm)   waga kg 
178-358                                                                           131 x 52 x 61         15 
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2.Bardzo duża klatka na psy, lisy, dziki, kuny i inne zwierzęta - HERKULES 
 

 
 
 
Duża składana klatka wykonana z wytrzymałej nierdzewnej stalowej ocynkowanej siatki dodatkowo malowanej 
proszkowo. Łatwa do złożenia, przenoszenia, transportu, oraz przechowywania i dezynfekcji. Zaprojektowana 
w porozumieniu z ekspertami branżowymi do humanitarnego odławiania zwierząt. Posiada trwały                               
i samoczynny mechanizm spustowy znajdujący się wewnątrz klatki. W momencie gdy zwierzę na nim stanie 
sięgając po przynętę automatycznie zostają opuszczone i zablokowane drzwi spustowe uniemożliwiając 
zwierzęciu wyjście z klatki. Podłużny otwór w drugich drzwiach pozwala na umieszczenie chwytaka we wnętrzu 
klatki i przemieszczenie schwytanego zwierzęcia poza klatkę. Oczka o wymiarach 5 x 5 cm. Najlepiej 
sprzedająca się klatka do humanitarnego odławiania dużych zwierząt. Po złożeniu klatka posiada wymiary: 
dł.127 x szer.54 x wys.12(cm) 

 
Nr katalogowy                               Wymiary:  dł. x  szer. x wys. (cm)   waga kg 
KLF - 127                                                                     127 x 52 x 61        20 

 

Klatki pułapki na koty i małe zwierzęta 

1.Klatka pułapka na koty, kocięta i małe zwierzęta 

                        
 
Klatka wykonana z wytrzymałej stalowej siatki z mocną metalową podłogą. Bardzo łatwa w obsłudze 
i utrzymaniu w czystości. Wyposażona w sprawdzony spustowy mechanizm samoblokujących się 
drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszoną w podłodze. Pułapkę 
bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, 
przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie 
boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.  
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Nr. katalogowy                                             wymiary (dł. x szer. x wys.) waga: 
178-315                    76 x 30 x 32 cm    8 kg. 
178-316              102,5 x 29 x 32 cm  10 kg. 

 

2.Składana klatka pułapka na koty, kocięta i małe zwierzęta 
 

        
                                              
 
Składana klatka wykonana z wytrzymałej ocynkowanej stalowej siatki z mocną aluminiową podłogą, dzięki 
czemu jest wyjątkowo lekka. Bardzo łatwa w obsłudze, transporcie, przechowywaniu i utrzymaniu w czystości. 
Wyposażona w sprawdzony spustowy mechanizm samoblokujących się drzwi uruchamiający się w momencie 
naciśnięcia łapami na płytkę umieszoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres  
i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz 
przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.   
Wymiary po złożeniu: dł. 76 x szer. 5 x wys. 27 cm.  

 
Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer. x wys.)               waga: 
178-317                     76 x 28 x 32 cm                      5 kg. 
 

 

3.Zielona klatka pułapka na koty i małe zwierzęta z pełną podłogą 

 

                     
 
Wykonana z mocnego drutu o grubości 1,6 mm. malowanego proszkowo na kolor zielony, dzięki 
czemu idealnie wtapia się w otoczenie. Oczka siatki: 2,5 x 2,5 cm. Klatka bardzo wytrzymała z podłogą 
z blachy. Posiada pierścieniowy, prosty mechanizm zamykający przednie drzwi, które w tym modelu  
otwierają się na zewnątrz. Wyposażona w sprawdzony mechanizm samoblokujący drzwi 
uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszoną w podłodze. Pułapkę bardzo 
łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi 
z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka 
jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.  
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Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer.x wys.)          waga: 
178-339    podłoga jednolita z blachy                   78 x 30 x 31 cm               7,1 kg. 
 

 
4.Klatka pułapka na koty i małe zwierzęta z podłogą z drutu 
 

 
 
 
Wykonana z mocnego drutu o grubości 1,6 mm. zabezpieczonego proszkowo. Oczka siatki:     2,5 x 2,5 
cm. Klatka bardzo wytrzymała z podłogą z drutu. Posiada pierścieniowy prosty mechanizm 
zamykający przednie drzwi, które w tym modelu otwierają się na zewnątrz. Wyposażona w 
sprawdzony mechanizm samoblokujący drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na 
płytkę umieszoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres                                        
i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty 
oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi 
z blachy.  
 
Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer. x wys.)          waga: 
178- 340   podłoga – kratka z drutu                   78 x 23 x 29 cm                4.6 kg. 

 

5.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z blachy 
 

 
 
Klatka wykonana z ocynkowane stalowej siatki o oczkach 2,5 x 2,5 cm. Wytrzymała i łatwa                                        
w utrzymaniu w czystości. Drzwi zamykane poprzez pociągniecie linki połączonej z mechanizmem  
spustowym. Pozwala na złapanie jednorazowo do czterech dużych kotów. Posiada również drugie 
wyciągane tylne drzwiczki z plexi, które umożliwiają swobodne umieszczenie przynęty oraz 
wyprowadzenie zwierząt. 
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Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer. x wys.)          waga: 
184-316    podłoga jednolita z blachy                   92 x 61 x 30 cm                 9 kg. 
 

 
6.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z drutu 
 

 
 
Klatka wykonana z ocynkowanej stalowej siatki o oczkach 2,5 x 2,5 cm. Wytrzymała i łatwa w 
utrzymaniu w czystości. Drzwi zamykane poprzez pociągniecie linki połączonej z mechanizmem 
spustowym. Pozwala na złapanie jednorazowo do czterech dużych kotów. Posiada również drugie 
wyciągane tylne drzwiczki z plexi, które umożliwiają swobodne umieszczenie przynęty oraz 
wyprowadzenie zwierząt. 
 
Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer. x wys.)          waga: 
184- 313   podłoga – kratka z drutu                     78 x 23 x 29 cm                4,6 kg. 
 

7.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z blachy 

 

Solidna stalowa pułapka na koty zamykana ręcznie. Wykonana z siatki drucianej 1.6 mm o oczkach 2,5 cm x 2,5 

cm. Pokryta czarną farbą i galwanizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności. Czarny kolor pomaga klatce 

wtopić się w otoczenie. Unikalną cechą klatki jest możliwość wyjęcia obu przeźroczystych drzwiczek końcowych 

z plexi, co umożliwia kotu przejście przez pułapkę, a tym samym zapoznanie się z klatką przed rozpoczęciem 

odławiania. Drzwiczki wyciągane do góry. 

Nr.katalogowy            wymiary (dł. x szer. x wys.)  waga (kg)                        

178-320                                             78 x 31 x 31                         5,8 
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Klatki weterynaryjne zabiegowe i pozabiegowe. 

1.Przenośna klatka zabiegowa z panelem  dociskowym. Otwierana góra.                               

         

 
 
 
Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania 
zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę 
podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry. Klatka wykonana ze stalowej  nierdzewnej siatki powleczonej 
nietoksycznym PVC.   
 
Nr. katalogowy                      Wymiary (dł. x szer. wys.)              waga (kg) 
236-353                                        46 x 29 x 29 cm     3,1 
 

2.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra i wyciągany 

boczny panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana                                       
do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie 
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany                                                                                                         
boczny panel, dzięki któremu zwierze po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do 
stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stalowej  nierdzewnej siatki powleczonej nietoksycznym PVC. 
 
Nr. katalogowy                        Wymiary (dł. x szer. wys.)            waga (kg)      
236-354                                         46 x 29 x 29 cm                               2,9 
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3.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna.                   

Otwierana góra.  
 

 
 
 
 
 
Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, 
szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel 
delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Nr. katalogowy                      wymiary (dł. x szer. x wys.)                    waga (kg) 
236-353 SS                                       46 x 29 x 29 cm             3,1 
 
 

4.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna. 
 Otwierana góra i wyjmowany boczny panel. 

 
 

 
 
Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania 
zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiającyzwierzę 
podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki czemu zwierze po 
zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stali 
nierdzewnej.  
 
Nr. katalogowy                  wymiary (dł. x szer. x wys.)             waga (kg)  
236-354 SS                                    46 x 29 x 29 cm                          3,1 
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5.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą.  

Otwierana góra. 

 
 
 
Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania 
zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie 
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną 
wysuwaną podłogę. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej 
przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej 
siatki powleczonej nietoksycznym plastikiem. Dostępna w różnych konfiguracjach.  
 
Nr. katalogowy                      wymiary (dł. x szer. x wys.)               waga (kg) 
236-355                                          46 x 30 x 30 cm                               3.1 
 

6.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą.  

Otwierana góra i wyjmowany boczny panel. 

 
 
Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania 
zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie 
unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną 
wysuwaną podłogę oraz wyjmowany boczny panel. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich 
klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka 
wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki powleczonej nietoksycznym plastikiem. 
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Nr. katalogowy                    wymiary (dł. x szer. x wys.)               waga  (kg) 
236-356                                            46 x 30 x 30 cm                              3,1      
 

7.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany 
boczny panel. 

         

  
                                                                   
 
Klatka wykonana ze stali nierdzewnej powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. 
Otwierana od góry. Wyciągany boczny panel. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania                                              
i transportu kotów i innych małych zwierząt.  
 
Nr. katalogowy         wymiary (dł. x szer. x wys.)            waga (kg) 
236-354 H 46 x 29 x 29 cm.                                   3,1 
 

 
8.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra                          i 
wyciągany boczny panel. Stal nierdzewna. 
 

  
 
Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry                          
i z boku. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów i innych małych zwierząt.  
 
Nr. katalogowy         wymiary (dł. x szer. x wys.)                  waga (kg) 
236-354 HSS 46 x 29 x 29 cm.      3,1 
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9.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra.  Wysuwna 
podłoga. 
                                                             

  
                                                                   
Klatka wykonana ze stali nierdzewne powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. 
Otwierana góra i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania  transportu kotów 
i innych małych zwierząt.  
 
Nr. katalogowy         wymiary (dł. x szer. x wys.)                    waga (kg) 
236-355 H 46 x 30 x 30 cm.                                             3,1 
 

10.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany 
boczny panel. Wysuwna podłoga. 
                                                               

  
                                                                   
Klatka wykonana ze stali nierdzewne powlekanej PVC. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. 
Otwierana góra, wyciągany boczny panel  i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego 
przetrzymywania i  transportu kotów i innych małych zwierząt.  
 
Nr. katalogowy         wymiary (dł. x szer. x wys.)             waga (kg) 
236-356 H 46 x 30 x 30 cm.                                    3,1 
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11.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Stal nierdzewna. Otwierana 
góra. 
                                                               
 

   
 
Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry. 
Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów i innych małych zwierząt. Siatka                           
o wymiarach 2,5 x 2,5 cm. W standardzie bez tacy. 
 
                                                   
Nr. katalogowy         wymiary (dł. x szer. x wys.)                   waga (kg) 
236-350 SS 46 x 29 x 29 cm.     2,0 
 

 
12.Przenośna klatka MIKRO na kocięta. 
                                                                                                   

 
 
Klatka wykonana ze stalowej nierdzewnej siatki powleczonej PVC. Otwierana od góry. Trwała, lekka                                            
i poręczna. Idealna do przetrzymywania i transportu na krótkim dystansie kociąt, ptaków i innych małych 
zwierząt.  
 
Nr. Katalogowy                  wymiary (dł. x szer.x wys.)  waga 
236-358                                   20 x 13,5 x 13 cm                                 0,6 kg 
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13.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. 
 

 
 
 
Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka i wytrzymała, otwierana od góry                               
z wygodnym masywnym uchwytem. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Przeznaczona do chwilowego 
przetrzymywania i transportu  kotów, szczeniąt i małych zwierząt. Dostarczana bez tacy.  Niezbędna jako 
wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. 
 
Nr.katalogowy : Wymiary: (dł. x szer. x wys.)                 Waga:  
235-350                                                          46 x 29 x 29 cm            2 kg.  
236-350 LG                                                    54 x 38 x 38 cm            3 kg. 
 

14.Klatka na kilka małych zwierząt. 
 

 
 
Klatka na kilka małych zwierząt. Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka                                 
i wytrzymała, łatwa w utrzymaniu w czystości. Posiada wysuwaną do góry przegrodę w środkowej części klatki, 
boczne drzwiczki, oraz dwie niezależne górne klapy. Możliwość przetrzymywania jednocześnie dwóch zwierząt 
bez kontaktu między nimi. Idealna dla placówek weterynaryjnych.  
 
Nr. katalogowy wymiary (dł. x szer. x wys.)                     waga (kg) 
236-320                                                                    102 x 38 x 35 cm                               5,5 
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15.Składany kojec pozabiegowy dla kotów, psów i innych zwierząt 
 

 
 
Składana kojec wykonany z kwadratowej stalowej nierdzewnej siatki powleczonej PVC przeznaczony do 
tymczasowego przetrzymywania kotów i innych zwierząt. Lekki i łatwy w czyszczeniu. Otwierany z góry i z boku.  
Wystarczająco duży, aby pomieścić kuwetę do spania, miski z jedzeniem oraz miejsce do zabawy. Jeżeli nie jest 
używany w budzie,  zalecamy zakup specjalnej podstawy wykonanej z włókna szklanego lub polietylenu, na 
którą nastawiany jest kojec. Waga kojca 7,0 kg. 
 
Nr. katalogowy  wymiary (dł. x szer. x wys.)                  Waga (kg) 
238-340           91 x 58 x 61 cm                                7,0 
238-341   taca do klatki 
 

16.Duża klatka na koty z wysuwaną podłogą. Otwierana góra i wyciągany boczny 
panel. 
 

 
 
Klatka wykonana z nierdzewnej stalowej siatki powleczonej PVC. Lekka i wytrzymała, otwierana od góry                             
z wygodnym masywnym uchwytem. Dodatkowo posiada wysuwaną, wyjmowaną  podłogę oraz wyciągany 
boczny panel. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Polecana do wykorzystania z dużą klatką na kilka zwierząt. 
Przeznaczona do tymczasowego przetrzymywania i transportu  kotów, szczeniąt   i  małych zwierząt. Niezbędna 
jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. 

 
Nr. Katalogowy                                  wymiary (dł. x szer. x wys.)  waga (kg) 
236-323         56 x 38 x 38 cm       3,4 
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Klatki do transportu psów i kotów 

1.Składana klatka do transportu psów – trzy pary drzwiczek 

               
 
Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa 
przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze 
oraz trzy drzwiczki z opatentowanym systemem wyjmowania. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny uchwyt do 
przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia. 
 

Nr. katalogowy Wymiary (cm) 
        dł.            x          szer.    x          wys. 

Waga 
kg. 

V 724 UP 63 47 53 9,9 

V 730 UP 78 55 60 14,0 

V 736 UP 93 62 70 17,1 

V 742 UP 109 72 80 24,0 

V 748 UP 124 77 88 26,0 

 

 

2.Składana klatka do transportu psów – jedne drzwiczki 

   
Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa 
przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze 
oraz jedne drzwiczki z opatentowanym systemem wyjmowania z blokadą zabezpieczającą przed 
przypadkowym zamknięciem. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć                      
w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia. 
 

Nr. katalogowy Wymiary  ( cm) 
         dł.           x          szer.     x           wys. 

Waga kg. 

V 1924 OVA 65 44 49 6,4 

V 1930 OVA 79 49 55 8,0 
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V 1936 OVA 95 58 64 10,87 

V 1942 OVA 111 72 77 15,8 

V 1948 OVA 126 77 82 19,6 

 
 

3.Składana klatka do transportu psów – dwie pary drzwiczek 

      
 
Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa 
przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze 
oraz dwie pary drzwiczek z opatentowanym systemem wyjmowania. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny 
uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do 
przewożenia. 
 

Nr. katalogowy Wymiary  ( cm) 
        dł.          x          szer.        x          wys. 

Waga kg. 

V 1622 LS ( 1 zamek w drzwiach) 56 33 41 4,9 

V 1624 LS 61 46 53 8,0 

V 1630 LS 76 53 61 10,6 

V 1636 LS 91 61 69 14,1 

V 1642 LS 107 71 79 19,5 

V 1648 LS 122 76 84 23,1 

 

 

4.Składana klatka do transportu psów – dwie pary drzwiczek 

  

     
 
Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze satynowej czerni. Wyjmowana środkowa 
przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze 
oraz dwie pary drzwiczek z opatentowanym systemem otwierania oraz systemem wielozaczepowego  
blokowania drzwi przed otworzeniem. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu 
klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia. 
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Nr. katalogowy Wymiary (cm) 
            dł.            x    szer.    x     wys.  

Waga kg. 

V 822 CT 59 36 41 4,3 

V 824 CT 63 45 49 6,3 

V 830 CT 79 49 55 7,9 

V 836 CT 92 59 62 10,7 

V 842 CT 109 72 77 15,6 

V 848 CT 123 78 81 19,7 

 

 

5.Składana klatka do transportu bardzo dużych psów  

                 

 
Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze matowej czerni. Posiada wytrzymałą 
plastikową tacę na podłodze oraz dwie pary drzwiczek z dwoma zamkami. Wygodny uchwyt do przenoszenia 
można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia. 
 
 

Nr. katalogowy Wymiary  ( cm) 
       dł.          x       szer.      x          wys.  

Waga kg. 

V 54 SOL 137 99 114 37,7 

 

 
6.Kółka z hamulcem do wszystkich typów klatek – 2 szt. 
 

                      
 
Nr. katalogowy                                   szerokość      wysokość       średnica (cm) 
     VKLX                                                      4,00              6,50   4,50 
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7. Wózek do transportu klatek 
 

     
 
 
Wygodny wózek do transportu klatek ze zwierzęciem wykonany ze stali nierdzewnej. Mocna i stabilna rurowa 
konstrukcja oraz duże gumowe koła o średnicy 12,7 cm, w tym przednie skrętne. Wózek posiada sztywny 
metalowy uchwyt  i nylonową linę z gumową rączką 
 
Nr. katalogowy                                   szerokość      wysokość       średnica (cm) 
     VWZK                                                      4,00              6,50   4,5        
 

8.Składana klatka do transportu psów 
          

  
 
 
Klatka składana, wykonana z ocynkowanego mocnego drutu i wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz 
tacę z blachy ocynkowanej. Posiada dwie pary drzwi. Dostępna w kilku rozmiarach. 
 
 

Nr. Katalogowy Wymiary (cm) 

100-001 50 30 40 

100-002 60 45 53 

100-003 76 53 60 

100-004 91 60 71 

100-005 106 71 81 
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9.TRANSPORTER  CLIPPER V –SKU IATA 

 
 
Klatki typu V-SKU IATA wykonane są z wytrzymałego tworzywa z unikatowym systemem zamykania 
dostosowanym do norm przewozu zwierząt w transporcie lotniczym IATA (The International Air Transport 
Association). Klatki posiadają metalowe drzwi z zamkiem oraz uchwyty do przenoszenia, a także mały schowek 
na górze klatki do przechowywania akcesoriów np. smyczy. Transporter jest lekki do noszenia oraz łatwy w 
utrzymaniu czystości. Otwory wentylacyjne w górnej części transportera zapewniają odpowiednią wentylację 
wnętrza. Pasek na ramię opcjonalnie do rozmiarów 1, 2, 3 
Kółka opcjonalnie do rozmiarów 4, 5, 6, 7 
 

Nr katalogowy Wymiary dł.  x szer. x wys. (cm) Waga klatki 
Kg 

V-SKU 1                  48,0 x  31,5  x  31,0 1,3 

V-SKU 2                  55,0 x  36,0  x  35,0 1,7 

V-SKU 3                   60,0 x  40,0  x  39,0 2,1 

V-SKU 4                  68,0 x  48,0  x  51,0 3,9 

V-SKU 5                  79,0 x  58,5  x  65,0 7,0 

V-SKU 6                  92,0 x  63,0  x  70,0 8,2 

V-SKU 7                105,0 x  73,0  x  76,0            10,5 

V-SKU 1 OP 
dodatkowe otwieranie górą 

                 48,0 x  31,5  x  31,0 1,3 

V-SKU 2 OP 
dodatkowe otwieranie górą 

                 55,0 x  36,0  x  35,0 1,7 

 

 
 
 
10. Kółka VELOX  13 

           
 
Zestaw 4 szt. kółek (2 szt. z hamulcem) do transporterów o wymiarach: 4, 5, 6, 7.  Łatwy montaż. 
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11.Pasek do założeni na ramię lub do ciągnięcia klatki 
 

      
 
Wygodny pasek do założenia klatki na ramię lub ciągnięcia. Przeznaczony do klatek o numerach 1, 2, 3 
 
Nr. katalogowy: PK 1-3 
 

12.Transporter do przewozu psów TR 
 

          
 
Wygodny transporter wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku, wyposażony w bezpieczny zamek, 
wygodny uchwyt, ocynkowane drzwiczki oraz pojemniki na akcesoria lub przysmaki. Spełnia wymogi 
transportu lotniczego. Kolory: góra zawsze szara, dół: szary, granatowy, bordo, zielony (sprzedawane losowo) 
 

Nr. katalogowy Wymiary  ( cm) Waga zwierząt (kg ) 

TR 1 50 32 32 3 -  10 

TR 2 57 37 36 4 – 15 

TR3 64 43 43 5 – 18 

TR 4 71 50 51 8 – 25 

TR 5 82 57 60 5 – 18 

TR 6 93 65 68               25 – 60 

TR 7 105 75 79               35 – 100 

 

 
13. Transporter dla mniejszych zwierząt CY 
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Wygodny transporter wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku, wyposażony w bezpieczny zamek, 
wygodny uchwyt, ocynkowane drzwiczki oraz pojemniki na akcesoria lub przysmaki. Spełnia wymogi 
transportu lotniczego. 
Kolory: góra zawsze szara, dół: szary, granatowy, bordo, zielony, brąz (sprzedawane losowo) 
 

Nr. katalogowy Wymiary (cm) Waga zwierząt (kg) 

CY 3 64 43 43 5 – 18 

CY 4 71 50 51 8 – 25 

CY 5 82 57 60 5 – 18 

CY 6 93 65 68               25 – 60 

CY 7 105 75 79               35 – 100 

 

 
14.Transporter do przewozu zwierząt AR 
 

               
 
 
Wygodny transporter wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku, wyposażony w bezpieczny zamek, 
wygodny uchwyt, ocynkowane drzwiczki oraz pojemniki na akcesoria lub przysmaki. Spełnia wymogi 
transportu lotniczego.  
Kolory: góra zawsze szara, dół: szary, granatowy, bordo, zielony, brąz (sprzedawane losowo). 
 

Nr. katalogowy Wymiary (cm) Waga zwierząt (kg) 

AR 1 50 33 32 3 -  10 

AR 2 57 37 36 4 - 15 

AR 3 64 43 43 5 - 18 

 

15.Transporter samochodowy TF 
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Innowacyjny transporter samochodowy, łatwy i bezpieczny w montażu na bazie samochodowej. 
Przeznaczony dla małych zwierząt o wadze do 5 kg. Wykonany z wysokiej jakości plastiku. Drzwiczki 
zamykane posiadają zabezpieczenie przed otwarciem dzięki dwustopniowemu systemowi zamykania. 
Baza (w komplecie) przeznaczona do mocowania w samochodzie za pomocą pasa bezpieczeństwa, 
następnie transporter mocowany jest do bazy za pomocą jednego kliknięcia. Transporter może być 
szybko i łatwo wypięty z bazy. Wewnątrz klatki miska na karmę i wodę oraz miękka, wyjmowana 
wkładka. Otwierana klapka w górnej części klatki. Waga: 2 kg 
 

 
16.Transporter dla kotów i małych psów CAB-50 
 

       
 
 
Transporter dla kotów i małych psów. Spełnia wymogi transportu lotniczego. Pozwala na komfortowy                                    
i bezpieczny transport zwierząt. Całkowicie otwierana góra klatki umożliwia łatwe włożenie zwierzęcia do  
klatki. Drzwi klatki pełne i przezroczyste. Antypoślizgowa podłoga. Dzięki specjalnemu kształtowi uchwytów 
klatkę łatwo zamocować w samochodzie. W komplecie znajduje się również pasek pozwalający na noszenie  
klatki na ramieniu. Klatka wyposażona jest w miski na pokarm i wodę, które można napełniać bez otwierania 
drzwi. Klatka przeznaczona dla zwierząt o wadze do 11 kg. 
 
Wymiary klatki: 51 cm x 33 cm x 35 cm 
 

Klatki SMART OXYGEN do terapii nebulizacyjnej i terapii tlenowej 

 

Idealny zestaw dla każdej kliniki weterynaryjnej lub służb ratunkowych.    
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Przenośna klatka zabiegowa dla kotów, psów małych ras oraz innych małych zwierząt. Idealne rozwiązanie do 
zabiegów na nowo narodzonych zwierzętach oraz zwierzętach egzotycznych To prosty i skuteczny sposób na 
dostarczenie tlenu lub terapii nebulizacyjnej zapewniający bezstresowe  leczenie w porównaniu do leczenia 
kaniulą nosowa lub maską. Zestaw przeznaczony jest do podawania tlenu pacjentom z zaburzeniami  
oddychania, a także do terapii nebulizacyjnej. Przezroczysta osłona klatki z tworzywa sztucznego zapewnia 
pełen podgląd pacjenta przez cały czas leczenia. Zgrzewane szwy PCV utrzymują wnętrze w czystości. 
Odpowietrzenie przez górny zasuwany suwak i otwór uchwytu pozwala na uwolnienie nadmiaru tlenu                                
i wydychanego dwutlenku węgla. Odpowietrzenie może być dowolnie regulowane w zależności od stanu 
pacjenta i wymagań procentowych zawartości tlenu. Zwierzę może być monitorowane bez niepokojenia go 
związanego z kaniulą lub maską. Dostępne dwa rozmiary: 
 
Nr. katalogowy              Wymiary (dł. x szer. wys.)         
236-360                                             46 x 29 x 29 cm   
236-360 LG                                       54 x 38 x 38 cm   
 
Zestaw SMART OXYGEN zawiera: 
 
- klatkę  
- pokrycie klatki z PCV zamykane na suwak 
- tacę tworzywową 
- elementy instalacyjne 
- nebulizator 
- torbę z 5 łącznikami gardzielowymi 
 

Nosze dla zwierząt i kołnierze pozabiegowe 

1.Nosze dla zwierząt 
 

                                  
 
Lekkie i bardzo wytrzymałe nosze przeznaczone do transportu zwierząt. Rama noszy wykonana jest ze stali 
nierdzewnej. Bardzo łatwy do czyszczenia i mycia materiał noszy został pokryty powłoką PVC. Jest odporny na 
plamy i bakterie. Nosze posiadają cztery boczne uchwyty. Pasy umieszczone na bocznych krawędziach 
umożliwiają przypięcie zwierzęcia i bezpieczne przetransportowanie do miejsca przeznaczenia. Dodatkowo 
zamontowane kółka oraz paski umożliwiają łatwe i bez wysiłku przemieszczanie noszy ze zwierzęciem. Nosze 
można zawiesić na ścianie dzięki czemu nie zabierają dużo miejsca.  
 
Nr. Katalogowy      Wymiary: (dł. x szer.) 
211-497           122 x 60 cm. 
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2.Nosze płachtowe dla zwierząt 
 

     
 
 
Nosze płachtowe niezbędne przy transporcie rannych zwierząt. Wyposażone w system wytrzymałych taśm 
wzmacniających i osiem uchwytów ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami ułatwiającymi 
trzymanie noszy. Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie. Szyte metodą Rip-Stop (technika wzmocnienia materiału poprzez 
dodanie w stałych odstępach dodatkowego mocniejszego włókna), z zastosowaniem Coats Epic (nić rdzeniowa  
najnowszej generacji charakteryzująca się wysoką wytrzymałością na zrywanie). Bardzo łatwe w utrzymaniu                   
w czystości oraz wygodne w przechowywaniu. W zestawie torba do transportu noszy. Waga 2 kg. 
 
Nr. Katalogowy      Wymiary: (dł. x szer.) 
NP - 140           140 x 70 cm. 
 

3.Nosze płachtowe dla zwierząt z funkcją worka 
 

 

Dwufunkcyjne nosze dla zwierząt, które można w łatwy sposób przekształcić w praktyczny worek do 

przenoszenia o pojemności do 180 litrów. Duży zamek błyskawiczny w kształcie litery U pozwala na szybki                           

i łatwy dostęp do środka. Posiada specjalną wyściółkę pochłaniającą wilgoć – do 1.5 litra. Wykonane                              

z wytrzymałego, odpornego na płyny i rozdarcia materiału.  Odpowiednie do przenoszenia zwierząt o wadze 

do 80kg. Idealne do zabierania na wizyty domowe w celu transportu słabych, unieruchomionych psów. Łatwe 

w utrzymaniu w czystości. Mogą być wielokrotnie prane w pralce i składane na płasko dla wygodnego 

przechowywania. Wymiary wkładki 60 cm x 55 cm. 

Nr. Katalogowy      Wymiary: (dł. x szer.) 
211-499           120 x 92 cm. 
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3.Kołnierze pozabiegowe 
 
Kołnierze z PVC 
 

    
  
 
Popularne sztywne kołnierze wykonane z PVC z gumowymi rantami. Bardzo łatwe do założenia. Zabezpieczają 
miejsca pozabiegowe przed penetracją zwierzęcia. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. 
 
 

Miękkie kołnierze pozabiegowe z materiału. 
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Dmuchawy do zdalnej iniekcji na odległość 

1.Dmuchawa do zdalnej iniekcji na odległość   

   

   

 
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.  
 
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. 
 
 
 
 

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

 
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 
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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 ) 
-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 1 1 ml, 2 ml, 3 ml, 
5 ml 

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 
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Igły i strzykawki do aplikatorów i dmuchaw  

1.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 

 

 

2.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  
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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 

 

3.Strzykawki do aplikatorów 

 
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 
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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 

 

4.Igły do aplikatorów 

        

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 
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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 

 

5.Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów  

 

 

 

 

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 
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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    

 

6.Strzykawki i igły oraz akcesoria firmy TELINJECT  

Strzykawki do dmuchaw TELINJECT 

 

Nr. katalogowy strzykawki Pojemność Przeznaczenie do lufy 

o średnicy 

S 10 B3 1 ml 11 mm 
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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 

 

Strzykawki i igły do aplikatorów TELINJECT 
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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 
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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 

 

Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów - OPCJA 
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SAFE-3 Futerał do aplikatorów 1V.31NP; 1V.31 NPL-F SAFE-1S Futerał do aplikatorów 1V.31 NL; 1V.31NL-F 

  

 

CO2-NP przystawka CO2 do 1V.31NPL; 1V.31 NPL-F CO2-N przystawka CO2 do1V.31 N; 1V.31 NL-F 

 

 

 

 

RED POINT celownik do G.U.T. 50 „czerwona plamka” ZIF-V powiększenie 3 -7 celownik do G.U.T.50 

 

7.Strzykawki i igły do aplikatora DRULOV 

 

Metalowe strzykawki do aplikatorów DRULOV GIP 
 
Nr katalogowy                                Pojemność 
DRULOV -3    3 ml 
DRULOV-5    5 ml 
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Igły do aplikatura DRULOV GIP – wkręcane  
 

    
 
Nr katalogowy                             
DRULOV - VIG 

 
APLIKATORY DO USYPIANIA ZWIERZĄT 
 

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 
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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) 
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                                                      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. 
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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. 
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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 bezpłatna  
 
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 
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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 bezpłatna 

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

 

5.Akcesoria do dmuchaw i 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  
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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 etui jest lekkie i poręczne. 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. 

• Olej silikonowy 

• Łącznik do strzykawek       

• Igła odpowietrzająca 

• Kapturek na strzykawki 
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• Zestaw do napełniania strzykawek 

• Nakładka silikonowa na igłę 1.5 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 
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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 zdalnej iniekcji 
 

1.Strzykawki do zdalnej iniekcji typu PUSH 

 
Strzykawka wykonana z plastiku. Aby dokonać iniekcji należy przyłożyć strzykawkę do ciała zwierzęcia, 
a następnie nacisnąć. Dostępne w dwóch rozmiarach: 40,5 cm i 91 cm oraz dwóch pojemnościach: 3 ml 
i 12 ml. 
 
Nr katalogowy                 pojemność (ml)                     długość (cm)  
STV  Push   3/40                       3                                               40,5  
ST V Push 12/40                     12                                               91 
STV  Push    3/90                       3                                               91 
STV  Push 12/90                     12                                                91 
 
 

2.Strzykawka teleskopowa typu PUSH 
 

 
 
Strzykawka wykonana z mocnego i lekkiego aluminium. Posiada możliwość regulacji długości w zakresie 104-
250 cm. Pojemność 12 ml. Waga: 2,2 kg. 
 
Nr katalogowy                   pojemność (ml)                    długość (cm) 
STV Push 12/104-250                 12                                       104-250 
 

 
3.Strzykawka do zdalnej iniekcji typu TRIGGER 

 
 
Strzykawka typu TRIGGER działa jak tradycyjna strzykawka, ale umożliwia dokonanie iniekcji z dużej odległości. 
Bardzo precyzyjny spust do operowania kciukiem. Prowadnica strzykawki o średnicy 1,9 cm wykonana                                
z anodowanej stali. Strzykawki dostępne są w dwóch pojemnościach:  
3 ml i 12 ml oraz różnych długościach. 
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Nr katalogowy                 pojemność (ml)                          Długość (cm) 
 
STV-TR  3                                        3                                         38; 84; 137 
STV-TR 12                                     12                                         48; 94; 119 
 

Wagi elektroniczne do ważenia zwierząt  
   
Wagi weterynaryjne do ważenia zwierząt posiadają filtr tłumiący wpływ ruchów ważonego  zwierzęcia na 
wskazania wagi oraz funkcję zapamiętywania wyniku ostatniego ważenia. Podłączenie wagi przez RS 232 do 
komputera umożliwia 10-krotnie wyższą dokładność  odczytu ważonej masy. Gwarancja na wagi: 2 lata. 
Możliwość legalizacji. 

 

1.Waga do ważenia małych zwierząt. 
 

      
 
Wyposażona w podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz i nowoczesną, ergonomiczną szalkę. 

 
Typ wagi Obciążenie max 

(kg) 
Działka odczytu 

(g) 
Wymiary szalki 

(cm) 
Masa wagi 

(kg) 

WE 15 P2 15 5  35 x 55 6,50 

WE 20 P2 20 10  35 x 55 6,50 

 

2.Waga elektroniczna z płaskim blatem 
 

   

 
Szalka wagi wyłożona jest ryflowaną gumą. Wyświetlacz z dwumetrowym przewodem z podstawką, którą 
można zawiesić na ścianie. 
 

Typ wagi Obciążenie max 
(kg) 

Działka odczytu 
(g) 

Wymiary szalki 
(cm) 

Masa wagi 
(kg) 

WM 30 P1 G 30 10 40 x 50 12,50 

WM 60 P1 G 60 20 40 x 50 12,50 

WM 150 P1 G 150 50 40 x 50 12,50 
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3.Waga elektroniczna z płaskim blatem dla dużych zwierząt 

        
 

 
 
Szalka wagi wyłożona jest ryflowaną gumą. Wyświetlacz z dwumetrowym przewodem z podstawką, którą 
można zawiesić na ścianie. 

 
Typ wagi Obciążenie max 

(kg) 
Działka odczytu 

(g) 
Wymiary szalki 

(cm) 
Masa wagi 

(kg) 

WM 60 P1 G 60 20 50 x 90 18,50 

WM 150 P1 G 150 50 50 x 90 18,50 

 

 
 
4.Waga elektroniczna z płaskim blatem dla zwierząt 

   

Szalka wagi wyłożona ryflowaną gumą zabezpieczającą przed poślizgiem. Posiada nowy model wyświetlacz,                  
z funkcją odczytu z podwyższoną rozdzielczością, w całym zakresie pomiarowym. Działka odczytowa jest pięć 
razy mniejsza od działki legalizacyjnej i wynosi 10 gr. Pozwala to na ważenie małych zwierząt ze stosunkowo 
wysoką dokładnością. Ponad to podwyższona rozdzielczość pozwala na pomiar małych przyrostów masy                           
w całym zakresie pomiarowym. Przykładowo można zważyć małego kotka wchodząc samemu na wagę, tarując 
ją a następnie ważąc się razem z kotkiem.        
 

 

Typ wagi Obciążenie 
max (kg) 

Działka odczytu 
(g) 

Wymiary szalki 
(cm) 

Masa wagi 
(kg) 

WM 60 P1 G (nw) 60 4/20 50 x 90 18,50 

WM 150 P1 G (nw) 150 10/50 50 x 90 18,50 

 

 

http://www.mensor.pl/wagi_elektroniczne_do_wazenia_zwierzat/waga_do_wazenia_zwierzat_wm150p1_50x90g_nw.html
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5.Waga elektroniczna ze zdejmowanym blatem. 

   

5. 

Szalka wagi wykonana ze stali kwasoodpornej ze zdejmowanym blatem. Po zdjęciu blatu z wagi można ją myć 

pod bieżącą wodą. Podstawa stalowa. Wyświetlacz z dwumetrowym przewodem z podstawką, którą można 

również powiesić. 

 

Typ wagi Obciążenie max 
(kg) 

Działka odczytu 
(g) 

Wymiary szalki 
(cm) 

Masa wagi 
(kg) 

WM 30 P1 S 30 10 40 x 50 12,50 

WM 60 P1 S 60 20 40 x 50 12,50 

WM 150 P1 S 150 50 40 x 50 12,50 

WM 60 P1 S 60 20 50 x 90 18,50 

WM 150 P1 S 150 50 50 x 90 18,50 

 

6.Waga do ważenia świń. 

  
 
 
 
Waga do ważenia świń z akumulatorem Li-ion wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny                                             
z dwumetrowym przewodem podstawką, którą można po obróceniu powiesić, nóżki regulowane. Szalka wagi 
wyłożona jest ryflowaną gumą. 
 

Typ wagi Obciążenie max ( 
kg ) 

Działka odczytu ( 
g ) 

Wymiary szalki 
( cm ) 

Masa wagi 
( kg ) 

WM 150 P1 GA  150 50 60 x 120 45,00 

WM 200 P1 GA 200 100 60 x 120 45,00 

WM 300 P1 GA 300 200 60 x 120 45,00 

WM 400 P1 GA 400 400 60 x 120 45,00 

 
 
 

http://www.mensor.pl/wagi_elektroniczne_do_wazenia_zwierzat/waga_do_wazenia_zwierzat_wm150p1_50x90s.html
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7.Waga do ważenia dużych zwierząt 
 

  
 
Waga elektroniczna wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, nóżki regulowane. 
Elementy wagi pokryte są jasno perłowym lakierem proszkowym. Szalka wagi wyłożona jest ryflowaną gumą, 
zabezpieczającą przed poślizgiem. Wyświetlacz z dwumetrowym przewodem, który można również powiesić. 
 

Typ wagi Obciążenie max 
(kg) 

Działka odczytu 
(g) 

Wymiary szalki 
(cm) 

Masa wagi 
(kg) 

WM 300 P2 G  300 200 65 x 180 70,50 

WM 400 P2 G 400 200 65 x 180 70,50 

 

8.Waga elektroniczna do ważenia dużych zwierząt. 

   

Waga elektroniczna do ważenia dużych zwierząt wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny                                          

z podświetleniem, nóżki regulowane. Szalka wagi wykonana jest z ryflowanej blachy aluminiowej. Klatka wagi 

jest rozbieralna i może być odłączona od pomostu wagowego. Zespoły pomiarowe (szyny) mogą być odkręcone 

od pomostu wagowego, co znacznie ułatwia transport. Każdy zespół pomiarowy wyposażony jest w cztery 

regulowane nóżki i może być niezależnie od wagi sprawdzany i transportowany. Klatka wagi jest bardzo 

sztywna, wykonana z stalowych profili lakierowanych proszkowo. 

 

 

http://www.mensor.pl/wagi_elektroniczne_do_wazenia_zwierzat/waga_do_wazenia_zwierzat_wm300p2_65x180g_klatka.html
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Typ wagi Obciążenie max 
(kg) 

Działka odczytu 
(g) 

Wymiary szalki 
(cm) 

Masa wagi 
(kg) 

WM 300 P2 
Klatka  

300 200 65 x 180 70,50 

WM 400 P2 
Klatka 

400 200 65 x 180 70,50 

 
 

Lampy owadobójcze 

1.Lepowa lampa owadobójcza z dodatkowymi świetlówkami UV

            

Lampa może być stosowana w miejscu obróbki żywności. Przeznaczona jest do użytku tylko wewnątrz 
pomieszczeń. Może być montowana na ścianie. Dla zwiększenia skuteczności posiada dwie bezodpryskowe 
lampy UV całkowicie bezpieczne dla ludzi. Taca na owady powinna być czyszczona  przynajmniej raz                                    
w tygodniu. Lep należy wymieniać w zależności od wypełnienia, nie rzadziej niż co dwa  miesiące. 
Przechowywać w miejscu  niedostępnym  dla  dzieci. 
 

Nr. katalogowy Długość   
(mm) 

Szerokość 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Moc (W) V Zasięg 
działania 

692115 lampa 475 65 300 33 230 30 m² 

692001 Lep do lampy owadobójczej nr. 692115 

692002 Świetlówka bezodpryskowa 

 

 
2.Rażąca uniwersalna lampa owadobójcza UV 
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Urządzenie do zwalczania owadów. Możliwość zamocowania na ścianie. Wabienie owadów przez system 
świetlówek UV. Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu. Urządzenie pomocne w systemie 
HACCP.  

 
Nr. katalogowy Długość   

(mm) 
Szerokość 

(mm) 
Wysokość 

(mm) 
Moc ( W) V Zasięg 

działania 

692211 390 100 320 2 x 10 230 20 m² 

692216 500 95 320 2 x 15 230 30 m² 

692221 650 95 320 2 x 18 230 50 m² 

 
 

Odstraszacze agresywnych psów 

1.Gaz pieprzowy  

         

Silny i skuteczny gaz pieprzowy. Zawiera maksymalną dozwoloną przez prawo dawkę substancji drażniącej 

OC. Natychmiastowo obezwładnia. Dostępny bez zezwolenia. Prosty w użyciu. Mieści się w kieszeni czy 

torebce. W chwili zagrożenia wystarczy skierować go w stronę agresora i nacisnąć przycisk. Napastnik zostanie 

porażony strumieniem drażniącego gazu w aerozolu, co wywoła u niego ostre pieczenie oczu, łzawienie . Stan 

ten może się utrzymywać nawet do 30 minut. Zasięg skutecznego rażenia to aż 3 metry. Nie rozpylać gazu  w 

pomieszczeniach zamkniętych oraz z odległości mniejszej niż 1 metr. Użycie na własną odpowiedzialność tylko 

w przypadku obrony koniecznej. W przypadku niewłaściwego użycia natychmiast wypłukać dużą ilością czystej 

wody. Pojemnik wystarcza do 10  jednosekundowych użyć. Pojemność 50 ml. Zasięg do 3 m. 

 

2.Ultradźwiękowy odstraszacz psów i kotów 

                

 

Proste i bardzo lekkie urządzenie emitujące niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki o częstotliwości 

wywołującej lęk u psów, a także kotów i innych czworonogów. Posiada też tryb szkoleniowy, emitujący 

ultradźwięki o niższym natężeniu, który może wspomagać tresurę. Latarka LED w obudowie. Zasilanie baterią  
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9V. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych oraz aluminium jest ono bardzo lekkie (bez baterii waży tylko 55 

gram) nie stanowi żadnego obciążenia wśród codziennych drobiazgów. Przenoszenie na szyi ułatwia uszko do 

przeplecenia linki czy taśmy. Urządzenie do obsługi wykorzystuje trzy klawisze zlokalizowane "na płask"                              

z przodu urządzenia - są one bardzo wyraźnie wyczuwalne a ich obsługa jest łatwa i bardzo intuicyjna:  

 

- lewy - uruchamia diodową latarkę w trybie chwilowym (świeci tak długo, jak długo przytrzymany jest przycisk), 

- środkowy - uruchamia tryb odstraszania zwierząt emitując dźwięki o częstotliwości od 20 do 25 kHz                 

i natężeniu ok. 135 dB oraz strobo (pulsujące, jasne światło)  

- prawy - uruchamia tryb szkolenia emitując dźwięki o podobnej częstotliwości, jak tryb odstraszania, jednak 

o zdecydowanie mniejszym natężeniu. 

Emitowane przez urządzenie ultradźwięki nie są szkodliwe dla ludzi a nawet nie są przez nich słyszane.                          

W trybie odstraszania mają natężenie ok. 135 dB i przez zwierzęta są słyszalne w promieniu do 12 metrów. 

Dźwięki te są przez niektórych ludzi słyszalne, jednak nie tak głośno, jak słyszą je zwierzęta.                                                      

Dane techniczne: 

Głośność: 135 dB 

Częstotliwość: 20 000 - 25 000 Hz 

Zasięg:  do 12 m 

Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V 

Wymiary: 121 x 45 x 24 mm  

Waga: 55 g 

Źródło światła: 2 x dioda LED 

Producent: Niemcy  

 

Środki dezynfekujące i odświeżające 

1.SALIM D 

        

SALIM D jest ekologicznym koncentratem myjąco-dezynfekującym o odczynniku zasadowym. Działa 
bakteriobójczo na organizmy: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomanos aeruginosa, Staphylococcus 
ureus, Candida albicans. Przeznaczony jest do mycia, odkażania i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, 
środków transportu dla zwierząt oraz sprzętu i narzędzi weterynaryjnych.  
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Sposób użycia: 
Myć 5-15% roztworem preparatu w zimnej lub ciepłej wodzie (temp. do 40 st.C ) i pozostawić na powierzchni 
na 5 min, a następnie spłukać czystą wodą. 

 
Nr. katalogowy                           pojemność 
SALIM  D                                            1 L 

SALIM  D                                        5 L 
 

2.Odświeżacz PX 17 
 

             
   
Odświeżacz to uformowany w małym pojemniku blok specjalnie chłonnych polimerów z  milionami 
mikroskopijnej wielkości komórek zawierających stężony neutralizator przykrego  zapachu Airicide ®, 
stopniowo i jednolicie uwalniający się do atmosfery. Stosowany do  eliminacji przykrego zapachu : zwierząt, 
papierosów, gotowania i substancji chemicznych. Parując działa  24 h/ dobę. Średnica pojemnika: 50 mm 
 

3.Dozownik PX 19  CABINET wraz z dozownikiem 
 

   
 
Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS nie posiadający wentylatora ani baterii.  Swobodnie 
regulowane otwory boczne umożliwiają uwalnianie neutralizatora zapachu  Airicide ® wg  indywidualnych 
potrzeb. Przy otwartych otworach bocznych neutralizator  uwalniany jest 24 h/ dobę. Prosta instalacja za 
pomocą taśmy dwustronnej. Nie wymaga  wiercenia otworów oraz  dostępu do instalacji elektrycznej. Może 
być przenoszony z   jednego pomieszczenia do drugiego, w zależności od potrzeb. Przeznaczone do zwalczania 
przykrych zapachów w pomieszczeniu do 25 m². Wymiana wkładu zajmuje mniej niż 30 sekund. Obudowa 
zamykana na kluczyk. Wymiary: 15,5 x 10 x 3,5 cm. Wkłady PX 19 to uformowane w bloki specjalnie chłonne 
polimery z milionami mikroskopijnej wielkości komórek zawierających stężony neutralizator  przykrego 
zapachu Airicide ®, stopniowo i jednolicie uwalniający się do atmosfery. Przeznaczony do eliminacji ostrych                     
i nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu gdzie  przebywają zwierzęta. Działa 24 h/dobę. 
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4.Niwelator zapachów NZ 
 

       
 
Bezpieczny dla  środowiska, wykorzystuje naturalne minerały ziemi dzięki którym przyciąga i  usuwa wszystkie 
rodzaje nieprzyjemnych zapachów oraz cząsteczki dymu. Zawiera wyłącznie składniki ulegające biodegradacji, 
nietoksyczne, niepalne, bezpieczne dla dzieci, zwierząt i środowiska.  Łatwy w użyciu. Skuteczny przez 3-4 
miesiące. Nie zawiera substancji chemicznych, toksycznych i zapachowych.  
Nie maskuje zapachów, ale je usuwa. Niweluje zapach do 24 godzin. Należy umieścić saszetkę w miejscu gdzie 
przykry zapach jest najbardziej odczuwalny np. blisko kuwety. Stosowany przez przychodnie weterynaryjne, 
szatnie, sale gimnastyczne. Składniki mineralne: tlenek krzemu, tlenek aluminium, magnez, sód, potas, wapń, 
woda. Waga: 538,6 gr. 

 

5.Neutralizator PX 60 RTU 
 

    
 
 
Neutralizator  nieprzyjemnego  zapachu  opracowany  na  bazie  Airicide ®, który  zmienia  geometrię  molekuł  
zapachu  w  powietrzu  i  dzięki  temu  uciążliwy  dotąd  zapach  przestaje  być  odbierany  jako  nieprzyjemny.  
Gotowy  środek  do  użycia,   intensywnie  eliminujący  nieprzyjemny  zapach  po  spryskaniu  nim  źródła  
zapachu  lub  zroszenia  powietrza. Przeciwdziała  nieprzyjemnym  zapachom  zwierząt  i  ich  odchodów  oraz  
odpadów  organicznych, a  także  przeciwdziała  rozwojowi  bakterii. Opakowanie:  butelka  tworzywowa                             
z  atomizerem  o  poj. 500 ml. 
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6.Płynny preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni. 

 

 

Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu  
 
Preparat może reagować z podłożami wrażliwymi na alkohole. Przed dezynfekcją przeprowadzić 
próbę.  
Użycie znacznych ilości na dużych obiektach wymaga wentylacji pomieszczenia przez ok. 1 godzinę 
po zastosowaniu. 

Roztwór: Gotowy do użycia 

7. Preparat myjąco-dezynfekujący -  Alkasol Ekstra 5,2 kg 

 
Substancja czynna: chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy, CAS 7173-51-5  

Środek myjąco-dezynfekcyjny do twardych powierzchni, mających także kontakt z żywnością, stosowany 

również w higienie weterynaryjnej.  

Preparat alkaliczny zawierający IV-rzędowe sole amoniowe, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 

(mających kontakt z żywnością) do stosowania w formie oprysku lub zamgławiania ULV.  

Sposób użycia: Preparat Alkasol® Ekstra najczęściej stosuje się w formie 1-2% roztworów wodnych. Roztwór 

dezynfekujący sporządzać bezpośrednio przed użyciem:  

- do dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonej materią organiczną stężenie roztworu wodnego czas 

dezynfekcji  
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·  2% wag. 30 minut  

·  1% wag. 60 minut  

·  0,5% wag. 240 minut  

- do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materią organiczną stężenie roztworu wodnego czas 

dezynfekcji  

·  2% wag. 60 minut  

·  1% wag. 240 minut.  

 

Roztwór: 0,5-2%  

 

8. GORILLA – Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące 

 

 

Uniwersalne rozwiązanie do usuwania większości zabrudzeń. Wyjątkowość chusteczek Gorilla Wipes wynika 
ze zdolności do usuwania brudu, tłuszczy i smarów. Chusteczki sprawdzą się np. przy czyszczeniu kuchenek, 
jak też podczas zwalczania szkodników. Nowa formuła antybakteryjna usuwa do 99,999% szkodliwych 
bakterii (m.in. E. Coli, MRSA, Listeria, Salmonella), zarazków i wirusów. 

Wielkość pojedynczej chusteczki 20 cm x 30 cm. 

Opakowanie zawiera 100 chusteczek. 
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Kagańce dla psów 

1.Kagańce zabiegowe dla psów 

    

 
Profesjonalne kagańce zabiegowe dla psów przeznaczone do używania w trakcie zabiegów weterynaryjnych                  
i pielęgnacyjnych (fryzjer). Wykonane z lekkiego, mocnego plastiku. Łatwe do mycia i dezynfekcji. Szczególnie 
polecane dla trudnych, niespokojnych psów. Dostępne w trzech rozmiarach. Odpowiednie dla wszystkich ras                 
i rozmiarów psów. Wyposażone w odpowiednie otwory umożliwiające oddychanie. Nie zaleca się używania 
kagańców w czasie spacerów i ćwiczeń z psem. 
 
Nr. katalogowy                                           Rozmiar 
 
102-120                                                         mały 
102-121                                                         duży 
102-122                                                         dla psów krótkonosych 
 

 
2. Kaganiec Baskerville Ultra  
 

   
 
Kaganiec zaprojektowany do ochrony przed ugryzieniami. Bardzo wygodny dla psa. Uwzględnia  anatomię 
głowy psa dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort. Ergonomicznie zaprojektowane 
taśmy zapinające zapewniają, ze kaganiec zawsze pozostanie  bezpiecznie na swoim miejscu. Kaganiec posiada 
dwa dodatkowe miejscowe umocowania dla zwiększenia bezpieczeństwa. Pętla u dołu  kagańca umożliwia 
podpięcie do obroży. Baskerville Ultra to kaganiec wykonany z termo plastycznej gumy, która jest bardzo 
wytrzymała i delikatna  w dotyku oraz podatna na formowanie. Dzięki temu kaganiec może być dowolnie 
formowany.  Wewnątrz  taśmy  znajduje  się  neoprenowa  wyściółka  co  zapewnia  psu  wygodę  i  komfort              
w  noszeniu oraz chroni  przed  otarciem  pyska. W tym  kagańcu  pies  może  dyszeć, pić  i cieszyć  się  
smakołykami. Dostępny  w  6-ciu rozmiarach. 
 
 
 

http://www.sklep.zooglobe.pl/data/gfx/pictures/large/3/5/2553_1.jpg
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Rozmiar Nr. katalogowy  Rasa psa 

1 102-124 Yorkshire terier,  Norwich terier,  Maltese Terrier,  Bichon fries, 
Dachshund miniature,  Dachshund standard 

2 102-125 Sheltie,  Lakeland terrier, Fox terrier, cairn terrier, Border  terrier, 
Bedlington terrier,  American cocker, Cavalier spaniel,  
Schnauzer miniature 

3 102-126 Border collie,  Bearder collie,  Australian cattle dog, Cocker,  Hungarian 
Vizsla,  Irish water spaniel,  Poodle standard,  Rough collie,Schnauzer,  
Scottish terrier,  Welsh terrier 

4 102-127 Dalmatian, Springer spaniel,  Staff bull terrier,  Kerry blue terrier  

5 102-128 Basset hound,  Alaskan malamute,  Afgan hound, Brittany spaniel,  Bull 
terrier,  Chow chow,  Dobermann,  English setter,  Gordon setter, 
 Irish setter,  Labrador retriever,  Siberian husky, Ridgeback 

6 102,129 Boxer, Bull mastiff,  Japanese akita,  Mastiff,  Newfoundland,  Pit bull,  
Rottweiler, Schnauzer giant,  American Staffordshire 

                                           
 

Akcesoria dla psów – obroże, smycze, miski 

1.Obroża STANDARD 

     

 
Obroża gładka, nylonowa. 

Rozmiary/dane techniczne produktu: 

10/32 - szerokość taśmy 1,0 cm; całkowita długość obroży 32 cm; obwód minimalny regulacji 18 cm; obwód 
maksymalny regulacji 25 cm; wytrzymałość na rozerwanie 300 daN 
13/37 - szerokość taśmy 1,3 cm; całkowita długość obroży 37 cm; obwód minimalny regulacji 24 cm; obwód 
maksymalny regulacji 31 cm; wytrzymałość na rozerwanie 400 daN 
16/46 - szerokość taśmy 1,6 cm; całkowita długość obroży 46 cm; obwód minimalny regulacji 33 cm; obwód 
maksymalny regulacji 39 cm; wytrzymałość na rozerwanie 500 daN 
20/57 - szerokość taśmy 2,0 cm; całkowita długość obroży 57 cm; obwód minimalny regulacji 41 cm; obwód 
maksymalny regulacji 50 cm; wytrzymałość na rozerwanie 700 daN 
25/70 - szerokość taśmy 2,5 cm; całkowita długość obroży 70 cm; obwód minimalny regulacji 55 cm; obwód 
maksymalny regulacji 64 cm; wytrzymałość na rozerwanie 900 daN 

Obroża wykonana z taśmy polipropylenowej z certyfikatem jakości taśm tkanych, z metalowymi niklowanymi 
dodatkami. 

Funkcje: 
Kontrola, spacer, ozdoba, tresura, bezpieczeństwo, transport 

Jest to klasyczny, uniwersalny produkt od lat niezmiennie modny i nie tracący na popularności. Taśma z której 
wykonano obrożę jest mocna, a jednocześnie lekka i przyjemna, nie uczula i nie drażni. Dziurki regulujące są 
wypalone . Klasyczna regulacja zapięcia daje możliwość idealnego dopasowania rozmiaru obroży. 
                                                                                                   

Dostępne kolory:  khaki, czerwony, czarny, niebieski 
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2. Obroża REGULOWANA 

    

 
Obroża regulowana gładka, nylonowa. 

Rozmiary/dane techniczne produktu: 
10 - szerokość taśmy 1,0 cm; obwód minimalny regulacji 19 cm; obwód maksymalny regulacji 30 cm; 
wytrzymałość na rozerwanie 300 daN 
16 - szerokość taśmy 1,6 cm; obwód minimalny regulacji 23 cm; obwód maksymalny regulacji 40 cm; 
wytrzymałość na rozerwanie 500 daN 
20 - szerokość taśmy 2,0 cm; obwód minimalny regulacji 28 cm; obwód maksymalny regulacji 44 cm; 
wytrzymałość na rozerwanie 700 daN 
25 - szerokość taśmy 2,5 cm; obwód minimalny regulacji 33 cm; obwód maksymalny regulacji 56 cm; 
wytrzymałość na rozerwanie 900 daN 

Obroża wykonana z taśmy polipropylenowej z certyfikatem jakości taśm tkanych, dodatki metalowe 
niklowane, mocne plastikowe elementy. 

Funkcje: 
Kontrola, spacer, ozdoba, tresura, bezpieczeństwo, transport 

Jest to klasyczny, uniwersalny produkt od lat niezmiennie modny i nie tracący na popularności. Taśma z której 
wykonano obrożę jest mocna, a jednocześnie lekka i przyjemna, nie uczula i nie drażni. Klamra plastikowa 
pozwala na szybkie i idealne dopasowanie obroży do obwodu szyi psa. Bardzo łatwa w zakładaniu                                              
i zdejmowaniu.                                                                                                                                                                                                             

Dostępne kolory:  Khaki, czerwony, czarny, niebieski 

 

3.Smycz STANDARD 

    

 
Smycz gładka, pojedyńcza, nylonowa, taśmowa. 
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Rozmiary/dane techniczne: 
1,0 - szerokość taśmy 1,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN 
1,3 - szerokość taśmy 1,3 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN 
1,6 - szerokość taśmy 1,6 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 500 daN 
2,0 - szerokość taśmy 2,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 700 daN 
2,5 - szerokość taśmy 2,5 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN 
3,0 - szerokość taśmy 3,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN 

Grupa docelowa: 
Pies, kot 

Funkcje: 
Kontrola, Spacer, Ozdoba, Tresura, Bezpieczeństwo 

Trwała i niezawodna smycz wykonana z taśmy polipropylenowej. Klasyczny i uniwersalny model smyczy - od 
lat niezmiennie modny, nie tracący na popularności. Smycz wykonana z najwyższej jakości taśmy 
polipropylenowej z certyfikatem, przeszytej grubymi rymarskimi nićmi. Całość zwieńczona jest solidnym, 
stalowym karabińczykiem. Produkt dla osób ceniących prostotę, wygodę i przystępną cenę - przy zachowaniu 
najwyższej jakości.                                                                                                                                                                                

Dostępne kolory: Khaki, czerwony, czarny, niebieski 

 

4.Smycz REGULOWANA 

    

 

Smycz gładka regulowana, z możliwością przedłużania, długa, przepinana. 

Rozmiary/dane techniczne: 

1,0 - szerokość taśmy 1,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN 
1,3 - szerokość taśmy 1,3 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN 
1,6 - szerokość taśmy 1,6 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 500 daN 
2,0 - szerokość taśmy 2,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 700 daN 
2,5 - szerokość taśmy 2,5 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN 
3,0 - szerokość taśmy 3,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN 

Grupa docelowa: 
Pies, kot 

Funkcje: 
Kontrola, Spacer, Ozdoba, Tresura, Bezpieczeństwo 

Trwała i niezawodna smycz wykonana z taśmy polipropylenowej. Klasyczny i uniwersalny model smyczy - od 
lat niezmiennie modny, nie tracący na popularności. Smycz wykonana z najwyższej jakości taśmy 
polipropylenowej z certyfikatem, przeszytej grubymi rymarskimi nićmi. Dzięki regulowanej długości produkt  
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ma wielorakie zastosowanie.  Całość zwieńczona jest solidnym, stalowym karabińczykiem. Produkt dla osób 
ceniących prostotę, wygodę i przystępną cenę - przy zachowaniu najwyższej jakości. 

 
Dostępne kolory: Khaki, czerwony, czarny, niebieski 

 

5.Miska metalowa antypoślizgowa na gumie 

                 

 
Miska metalowa na gumie.  
Średnica: 11; 15,5; 17; 18,5; 22,5; 25 cm. 
 

6.Miska metalowa bez gumy 

 
 
Miska metalowa standardowa bez gumy. 
Średnica:  11,5; 13,5; 16,5; 21; 25; 29 cm 
 

Kagańce dla psów 

Wytrzymały i lekki kaganiec dla psa, wykonany z wysokogatunkowego plastiku. Łatwy w czyszczeniu                                         
i wytrzymały na różne warunki pogodowe. Wyposażony w regulowany pasek z nylonowej taśmy, zapinany na 
plastikową klamerkę. Mała waga kagańca zmniejsza dyskomfort psa. Wąskie otwory kagańca zapobiegają 
zjadaniu śmieci przez psa na spacerze. Kaganiec posiada wąskie kratki, dzięki czemu gwarantuje 
bezpieczeństwo w trakcie zakładania. 
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Rozmiar kagańca uzależniony jest od rasy psa i obwodu kufy.  

Tabela rozmiarów: 
 

Rozmiar obwód kufy na przykład dla psa rasy 

XS 14 cm Jack Russell Terrier 

S 17 cm  Foxterrier 

 M 20 cm Border Collie 

 M 22 cm Münsterländer 

L   26 cm Rottweiler 

 XL  31 cm  Owczarek niemiecki 

XL 35 cm Nowofunland 

   

Wytrzymały i lekki kaganiec dla psa, wykonany z wysokogatunkowego plastiku. Łatwy w czyszczeniu                                    
i wytrzymały na różne warunki pogodowe. Wyposażony w regulowany pasek z nylonowej taśmy, zapinany na  
plastikową klamerkę. Mała waga kagańca zmniejsza dyskomfort psa. 
 
Kaganiec posiada wąskie kratki, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie zakładania. 
Wąskie otwory kagańca zapobiegają zjadaniu śmieci przez psa na spacerze. 

  

Obroże zapachowe przeciw kleszczom i pchłom 
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Naturalna, zapachowa obroża, idealna w profilaktyce przeciw kleszczom i pchłom.  Siła Obroży Beaphar Bea 

tkwi  w odpowiednio dobranej kompozycji olejków eterycznych, które działają w sposób sumujący się.  Ich 

działanie jest równomierne przez aż 4 miesiące. Dodatkowo nadają świeży, przyjemny zarówno dla zwierząt                   

i ludzi zapach. Obroża Beaphar skutecznie zniechęca pasożyty do przebywania w towarzystwie zwierząt.Obroża 

Beaphar Bea dla psów, zawiera wyjątkowo aromatyczną kompozycję naturalnych olejków, które skutecznie 

zniechęcają kleszcze, pchły, meszki i komary do przebywania w otoczeniu zwierzęcia. Obroża pozostawia 

świeży, ziołowy zapach, który jest szczególnie nieatrakcyjny dla pasożytów. 

 

Czytniki mikroczipów i mikroczipy do znakowania zwierząt  

1. Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B - RING SCANNER 

 

 

 

Czytnik odczytuje mikrochipy systemu:  

FDX-B (15-cyfrowe),                                                                                                                                                               

DESTRON (10-cyfrowe),                                                                                                                                                              

AVID (9-cyfrowe szyfrowane)  

Poręczny i łatwy w użyciu. Odczytanie mikroczipa po naciśnięciu jednego przycisku. Proste i szybkie ładowanie 

litowej baterii poprzez kabel USB. Wyposażony w funkcję auto uśpienia po 40 sekundach bezczynności. 

Dźwiękowa sygnalizacja odczytu mikroczipa. Wysoka czułość czytnika. Jeden z najlepszych czytników 

dostępnych na rynku. Wykorzystywany przez weterynarzy, straż miejską, ogrody zoologiczne, hodowców. 

Często wykorzystywany przy odczycie mikroczipów u koni. 

Specyfikacja : 

Wymiary: 135 x 33 mm                                                                                                                                                   

Waga: 170 gr.                                                                                                                                                                           

Standard pracy: ISO 11784/ISO11785 FDX-B, Destron, AVID,                                                                                                         

Wyświetlacz: 2 linie x 16 znaków                                                                                                                                     
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Pamięć : 2000 odczytów                                                                                                                                                                      

Liczba odczytów : 8 sekund x 1000                                                                                                                                                  

Czas ładowania baterii: 3,5 h                                                                                                                                      

Oprogramowanie: Windows 98 lub późniejszy                                                                                                                        

Zakres pracy w temperaturze: 0°C to +50°C                                                                                                               

Sygnalizacja dźwiękowa odczytu                                                                                                                                 

Wyprodukowany w EU 

 
2.ISO PET SCAN SCANNER  
 

 
 

 
ISO PET SCAN SCANNER odczytuje wszystkie systemy mikrochipów typu FDX-B, FDX-A (Destron, Avid, AEG), 
Unique i HDX. Czytnik jest zgodny z normą ISO 11784/5. 
 
Czytnik mikroczipów ISO PET SCAN SCANNER został zaprojektowany we współpracy z lekarzami weterynarii                     
i oferuje, przy zredukowanych wymiarach, bardzo dobrą charakterystykę pracy. Doskonale się sprawdzi przy 
identyfikacji wszystkich rodzajów małych zwierząt, takich jak psy, koty, ale również tych dużych np. koni.  
 
Wyświetla numer mikroczipa do 23 pozycji. 
Wyposażony w akumulator litowo-jonowy ładowany za pomocą kabla USB. 
 
Czytnik zapamiętuje w pamięci odczyt 800 ostatnich mikroczipów, dzięki czemu informacje te mogą być później 
przesyłane do komputera za pomocą kabla USB lub Bluetooth 
 
Czytnik umożliwia odczytanie i zapisanie w pamięci kompatybilnego mikroczipa numeru telefonu. 
Ta nowatorska funkcja umożliwia natychmiastowy kontakt z właścicielem zwierzęcia.Kształt i rozmiar czytnika 
pozwala na łatwą obsługę dzięki czemu podczas odczytu nie wywołuje lęku  u zwierzęcia. Czytnik umożliwia 
odczyt mikroczipa aż do 20 cm. 
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Specyfikacja : 

Wymiary: 150 x 80 mm x 35 mm                                                                                                                                               
Waga: 150 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Standard pracy: ISO 11784/ISO11785, FDX-B, FDX-A,  HDX, Unique,                                                       
Wyświetlacz: czarno-biały do 23 znaków, 4 linie                                                                                                            
Pamięć : 800 odczytów                                                                                                                                                                                    
Liczba odczytów na naładowanej baterii : 5000 odczytów w zależności od warunków.                                                    
Czas ładowania baterii: 3,5 h                                                                                                                  
Oprogramowanie: Windows 98 lub późniejszy                                                                                                                        
Zakres pracy w temperaturze: -5°C to +40°C                                                                                                              
Sygnalizacja dźwiękowa odczytu                                                                                                                                                                  
Komunikacja: kabel USB lub Bluetooth                                                                                                                                            
Języki: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski                              

Zestaw zawiera: czytnik, walizka do transportu, przewód USB, ładowarkę samochodową.                                             
Wyprodukowany w EU 

 

3.Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B  – VRT - 20 

 

      

 

VRT 20 - prosty w użyciu skaner mikroczipów  FDXB ISO 1174/5. Zapamiętuje 128 odczytanych mikroczipów, 

które mogą być przesłane do komputera za pomocą kabla USB. Ładowanie wewnętrznej baterii z komputera 

za pomocą kabla USB. Dostarczany w wytrzymałym pudełku wraz z ładowarką samochodową i kablem USB.  

Specyfikacja: 

Wymiary: 175 x 88 x 35 mm                                                                                                                                      

Waga: 60 gramów                                                                                                                                                          

Standard pracy: ISO 11784/ISO11785, FDX-B                           

Zasilanie:  bateria litowa 3,7 V DC                                                                                                                 

Metoda ładowania: USB                                                                                                                                    
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Odległość odczytu: 15 cm                                                                                                                                                 

Pamięć : 128 numerów                                                                                                                                       

Warunki przechowywania:  -10 ° C do + 50 ° C                                                                                                               

Warunki pracy:  -10 ° C do + 50 ° C                                                                                                                           

Certyfikacja: CE, ROHS 

 

4.Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B USB – VRT MINI  

 

     

 

VRT MINI -  jest najmniejszym dostępnym na rynku czytnikiem mikroczipów. Pomimo bardzo małych 

rozmiarów zasięg odczytu jest równy lub większy niż innych większych i droższych modeli. Odczytuje 

mikroczipy typu FDX B, FDX A (Destron, AVID, AEG) oraz HDX.  Bardzo popularny wśród lekarzy weterynarii. 

Czytnik posiada wbudowaną pamięć mogącą pomieścić do 150 odczytanych mikroczipów. Prosty transfer 

danych do komputera poprzez podłączenie czytnika do gniazda USB w PC. 

Specyfikacja:   

Wymiary 10,9×3,4×1,4 cm                                                                                                                                    

Standard pracy: ISO 11784/ISO11785, FDX-B, FDX-A,  HDX                                                                                 

Bateria Li-ion, 3.7VDC,120mAH                                                                                                                               

Wskaźnik LED ładowania/naładowania baterii                                                                                                        

Zakres odczytu ≥  8 cm                                                                                                                                                

Syganlizacja odczytu : Beep、 
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5. Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B USB + 
 

 
 

Czytnik odczytuje mikroczipy wszystkich producentów zgodne z normą ISO-11784/5 FDX-B,  

Posiada złącze USB, dla połączenia z komputerem. Instalacja czytnika w systemie po podłączeniu USB odbywa 
się automatycznie i nie wymaga żadnych zewnętrznych sterowników.Czytnik obsługuje się za pomocą jednego 
przycisku.Drugi przycisk ułatwia pracę z USB, gdyż pozwala na wysłanie numeru identyfikacyjnego                                            
z wyświetlacza LCD do komputera  nie tylko podczas odczytu, ale w dowolnej chwili. 

Czytnik zapamiętuje 15 ostatnich odczytów mikrochipa. Możliwe jest wysłanie zapamiętanych  numerów                           
w kolejności lub dowolnego poprzez USB. Pamięć ulega skasowaniu po naciśnięciu obu przycisków. 

Czytnik jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym (WINDOWS, MAC, ANDROID).                                 
Zasilany z 4 szt. akumulatorków AAA Ni-MH. Możliwe jest ładowanie akumulatorów czytnika poprzez USB lub 
dołączoną do zestawu ładowarkę sieciową. 

Czytnik posiada dużą powierzchnię skanowania, co umożliwia łatwe i szybkie znalezienie mikrochipa nawet                    
u największych zwierząt (np. u koni). 

Specyfikacja: 

wymiary 150 x 90 x 25mm                                                                                                                                                              
zgodny z normą ISO-11784/5 FDX-B                                                                                                                                       
krótki czas odczytu,                                                                                                                                                                     
sygnalizacja dźwiękowa odczytu,                                                                                                                                  
odległość odczytu 10-15cm w zależności od rodzaju mikroczipa                                                                                          
duży obszar skanowania: 10x10cm,                                                                                                                                  
podświetlany wyświetlacz LCD 16x2 (dwie linie po 16 znaków),                                                                              
ładowanie akumulatorów przez kabel USB                                                                                                                      
pamięć 15 ostatnich odczytanych mikroczipów,                                                                                                                  
zasilanie 4 akumulatorki AAA Ni-MH                                                                                                                                  
liczba odczytanych mikroczipów na naładowanych akumulatorach: do 3000                                                        
współpraca z komputerem poprzez złącze USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
w zestawie etui na czytnik.                                                                                                                                                            
wyprodukowano w Polsce  
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6. Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B USB MINI 

  

Czytnik odczytuje mikroczipy zgodne z normą ISO-11784/5 FDX-B.                                                                            

Zasilany  z dwóch baterii lub akumulatorków AAA.   

Specyfikacja: 

wymiary 110 x 60 x 20 mm                                                                                                                                            

krótki czas odczytu,                                                                                                                                                             

sygnalizacja dźwiękowa odczytu,                                                                                                                                   

liczba odczytów na naładowanych bateriach:  do 2500                                                                                                          

zasięg odczytu: 8 – 10 cm                                                                                                                                                  

podświetlany wyświetlacz LCD : 8 x 2                                                                                                                                             

pamięć ostatniego odczytanego numeru mikroczipa,                                                                                                                   

etui na czytnik                                                                                                                                                                                   

wyprodukowany z Polsce 

 

7.Czytnik mikroczipów dla dużych zwierząt – VX 250 BT 
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Czytnik odczytuje mikroczipy standardów ISO FDXB, FDXA, HDX i EM4102. Odczytuje również mikroczipy 

temperaturowe. Łączy się przez USB i Bluetooth. Bateria litowa wielokrotnego ładowania przez port USB. 

Pojemność pamięci do 800 numerów. 

Specyfikacja : 

Zgodność z normami ISO 11784/85 i 14223                                                                

Odczyt temperatury układu scalonego.                         

Wyświetlacz czarno-biały 4 linie po 16 znaków                    

Wymiary: L 65 lub 95 cm, W 6 cm, Grubość 3.5 cm         

Waga: 460 g                                  

Zasilanie: 3.7V 5000mA akumulator                  

Mikroczip FDXA - odległość skanowania: 10 cm                             

Mikroczip FDXB - odległość skanowania: 11cm                      

Transpondery uszne FDXB - do 28cm                                                                                                        

Odczytuje chipy HDX i EM4102                            

Dostarczany z kablem USB                             

Temperatura przechowywania: -10° + 55°.                                                                                         

Temperatura pracy: -5° do +40°.                                                                                                                             

Bluetooth 2/4                                                                                                                                                     

Pamięć : 800 numerów 

 

Mikroczipy do identyfikacji zwierząt – certyfikat ICAR 

 

1.Mikroczip STANDARD 2.12 X 12 mm zgodny z ISO 11784/85 FDX-B  (produkcja EU) 

 

 

•  
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Sterylizowany jednorazowy aplikator – strzykawka z mikroczipem  

Zabezpieczenie przed wypadaniem mikroczipa z igły, aż do momentu aplikacji 

Sterylne zapakowany w pojedynczy blister 

Biokompatybilne szkło BIO GLASS oraz antypoślizgowa powłoka PARYLENE 

Spełnia wszystkie normy ISO  

Klasa IP 68  

Temperatura przechowywania: - 40° C do + 90°C  

Bezkontaktowy ID zwierzęcia   

Zgodny z ISO 11784/85 FDX-B   

6 x etykieta samoprzylepna z numerem ID oraz kodem kreskowym   

W momencie prawidłowej aplikacji mikroczipa – charakterystyczne kliknięcie 

Wymiar mikroczipa:   2,12 mm x 12 mm  

Długość igły: 32 mm  

Długość strzykawki : 138,5 mm  

Wyprodukowany w EU  

Zatwierdzony przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt ICAR  

 

2.Mikroczip MINI 1.4 X 8 mm zgodny z ISO 11784/85 FDX-B  (produkcja EU) 

 

 

 

Sterylizowany jednorazowy aplikator – strzykawka z mikroczipem  

Zabezpieczenie przed wypadaniem mikroczipa z igły, aż do momentu aplikacji 

Sterylne zapakowany w pojedynczy blister 

Biokompatybilne szkło BIO GLASS oraz antypoślizgowa powłoka PARYLENE 

Spełnia wszystkie normy ISO  

Klasa IP 68  

Temperatura przechowywania: - 40° C do + 90°C  

Bezkontaktowy ID zwierzęcia   

Zgodny z ISO 11784/85 FDX-B   

6 x etykieta samoprzylepna z numerem ID oraz kodem kreskowym   

W momencie prawidłowej aplikacji mikroczipa – charakterystyczne kliknięcie 
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Wymiar mikroczipa: 1.4 mm x 8 mm  

Długość igły: 30 mm  

Długość strzykawki : 110 mm  

Wyprodukowany w EU  

Zatwierdzony przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt ICAR  

 


