
Produkty dostępne w sklepie internetowym www.kramp.com, u naszych dealerów oraz w sieci sklepów Grene.

PRODUKTY
DO HODOWLI
ZWIERZĄT

SZEROKA OFERTA NAJLEPSZYCH MAREK!
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KOMPLEKSOWA
HODOWLA 
ZWIERZĄT
Farma to szeroki asortyment wysokiej 
jakości produktów niezbędnych 
do hodowli bydła, trzody chlewnej, 
drobiu oraz koni, owiec i kóz.

Produkty Farma charakteryzują 
się doskonałym stosunkiem jakości 
do ceny. Są korzystne dla zwierząt 
i dla portfela hodowcy!

Oferujemy asortyment w obszarze:
• ogrodzeń elektrycznych
• poideł
• gospodarki mlecznej
• środków do higieny urządzeń udojowych
• środków do zwalczania szkodników
• dodatków żywieniowych
• wyposażenia budynków inwentarskich

Pełną ofertę znajdziesz na www.kramp.com, 
w sklepach Grene lub u dealerów Kramp.
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ELEKTRYZATORY 
BATERYJNE 9 V

ELEKTRYZATOR FARMA B1
• Idealny do małych ogrodzeń i padoków  

z niewielkim porostem traw
• Dwa poziomy mocy wyjściowej
• Obudowa całkowicie odporna na warunki 

klimatyczne, przystosowana do montażu 
dużych baterii alkalicznych lub węglowo-
cynkowych o bardzo dużej pojemności  
do 190 Ah

• Optyczna kontrola napięcia na ogrodzeniu
• Optyczna kontrola rozładowania baterii 9 V
• Możliwość podłączenia na 230 V poprzez 

zamontowanie zasilacza
• Energia impulsu (J): 0,25
• Zasilanie (V): 9/230
Nr prod. 701031FA

ELEKTRYZATOR POWER MAGNUM B2
• Przeznaczony do małych ogrodzeń i padoków z niewielkim porostem traw
• Dwa poziomy mocy wyjściowej
• Obudowa całkowicie odporna na warunki klimatyczne, obudowa przystosowana  

do montażu dużych baterii alkalicznych lub węglowo-cynkowych o bardzo dużej 
pojemności do 190 Ah

• Optyczna kontrola napięcia na ogrodzeniu
• Optyczna kontrola rozładowania baterii 9 V
• Możliwość podłączenia na 230 V poprzez zamontowanie zasilacza
• Energia impulsu (J): 0,22
• Zasilanie (V): 9/230
Nr prod. 1660372002 

ELEKTRYZATOR POWERPLUS B50
• Dla koni, krów, owiec, kóz
• Przeznaczony do krótkich ogrodzeń 

do 1 km
• Wyświetla zbyt niskie napięcie
• Energia impulsu (J): 0,3
• Zasilanie (V): 9/12
Nr prod. 028931GAL

PASTUCH ELEKTRYCZNY B10
• Do krótkich ogrodzeń elektrycznych  

do 1 km bez porostu
• Łatwy w montażu i podłączaniu
• Zasilanie za pomocą baterii 6 ×’ 1,5 V  

lub akumulatora 12 V 
• Energia impulsu (J): 0,07
• Zasilanie (V): 9/12
Nr prod. 003634GAL
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ELEKTRYZATORY 
AKUMULATOROWE 12 V

ELEKTRYZATOR FARMA A2 
• Dla koni, krów, owiec, kóz
• Idealny dla przenośnych ogrodzeń 
• Przeznaczony do dłuższych ogrodzeń do 3 km
• Energia impulsu (J): 3,0
• Zasilanie (V): 12
Nr prod. 701020FA 

ELEKTRYZATOR POWERPLUS B40
• Urządzenie bateryjne z bardzo niskim zużyciem prądu, z baterią 9 V lub 

akumulatorem 12 V 
• Zużycie tylko 9 mA w trybie  

przerywanym/w trybie zredukowanej  
mocy/w trybie nocnym

• Energia impulsu (J): 0,27
• Zasilanie (V): 9/12
Nr prod. 386317GAL 

UNIWERSALNY ELEKTRYZATOR FARMA AB 1
• Mocny 12-woltowy elektryzator akumulatorowy do użytku mobilnego
• Posiada przełącznik ON / OFF (1-10 poziomów)
• Zapewnia niski pobór mocy dzięki systemowi  

oszczędzania energii
• 2-woltowa ochrona przed głębokim  

rozładowaniem akumulatora
• Posiada oddzielną kontrolę napięcia  

akumulatora (dioda miga  
na czerwono, gdy tylko akumulator  
osiągnie około 40% pojemności)

• Energia impulsu (J): 1,0
• Zasilanie (V): 12
Nr prod. 701021FA

ELEKTRYZATOR AKUMULATOROWY B60
• Dla koni, krów, owiec, kóz i świń
• Przeznaczony do ogrodzeń o długości  

do 6 km lub o powierzchni 3 ha
• Wskaźnik kontroli ogrodzenia (V)
• Wskaźnik kontrolny baterii
• Możliwość podłączenia panelu  

słonecznego (20 W) 
• Energia impulsu (J): 0,48
• Zasilanie (V): 12
Nr prod. 350301GAL

Urządzenia akumulatorowe 12 V o wyjątkowo dużej sile uderzenia,  
do zastosowania w warunkach ekstremalnych.
• Dla koni, bydła, krów, owiec, kóz, dzików
• Przeznaczone również do ogrodzeń z większym porostem
• 2 poziomy mocy
• Kontrola napięcia akumulatora (dioda LED miga na czerwono, gdy 

akumulator osiągnie 40% pozostałej wydajności)

Nr prod. Nazwa Energia 
impulsu (J) Zasilanie (V)

372311 Elektryzator Mobil Power AN 3100  3,5 12

372550 Elektryzator Mobil Power AN 5500  4,8 12

372201 Elektryzator Mobil Power AD 2000  2,1 12

372291 Elektryzator Mobil Power AD 3000  3 12

372892 Power A 2000 2 12

372893 Power A 3300  3,3 12
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ELEKTRYZATORY 
SIECIOWE 230 V

ELEKTRYZATOR NDI 
• Wyjątkowo wytrzymały zasilacz sieciowy 

z funkcją dopasowania mocy (technika 
impulsowa AKOtronic), wykorzystującą 
dozwolone maksymalne wartości  
graniczne

• Przeznaczony do dużych ogrodzeń  
dla koni, krów, owiec, kóz, kur

• Wyprodukowany zgodnie z nową  
europejską normą bezpieczeństwa  
EN60335

• Posiada 3-letnią gwarancję
• Do bardzo długich ogrodzeń z silnym 

porostem 
• Trzeci, podświetlany wyświetlacz  

informuje o aktualnym zużyciu  
prądu

• Zasilanie (V): 230

ENERGIZER POWER N
• Przeznaczony dla krów, owiec, kóz i dzików
• Znajduje uniwersalne zastosowanie  

w standardowych ogrodzeniach 
elektrycznych

• Do lekkiego i umiarkowanego porostu
• Łatwy w obsłudze
• Posiada optyczną kontrolę napięcia 

ogrodzenia i optyczną kontrolę  
uziemienia

• Zasilanie (V): 230

POWERPLUS M50
• Przeznaczony do długich ogrodzeń 

elektrycznych
• Łatwy w obsłudze
• Ze zintegrowanym piorunochronem
• Energia impulsu (J): 0,3
• Zasilanie (V): 230
Nr prod. 038332GAL

ELEKTRYZATOR M550
• Do długich ogrodzeń elektrycznych
• Ze zintegrowanym piorunochronem
• Energia impulsu (J): 5,5
• Zasilanie (V): 230
Nr prod. 323312GAL

ELEKTRYZATOR M3 
• Silny elektryzator sieciowy 230 V do wszechstronnego zastosowania
• Idealny dla koni, krów, owiec i dzikiej zwierzyny
• Posiada optyczną kontrolę napięcia ogrodzenia i uziemienia za pomocą diody 

LED (usterki będą wskazane  
przez czerwono migającą diodę)

• Posiada 3-letnią gwarancję
• Zoptymalizowane zużycie energii
• Energia impulsu (J): 4,5
• Zasilanie (V): 230
Nr prod. 701002FA 

ELEKTRYZATOR M1  
• Dla koni, krów, małych zwierząt domowych i czapli
• Do ogrodzeń elektrycznych z małym porostem
• Posiada kontrolkę działania
• Posiada 3-letnią gwarancję 
• Energia impulsu (J): 1,5
• Zasilanie (V): 230
Nr prod. 701001FA 

Nr prod. Nazwa Energia 
impulsu (J)

372810 Elektryzator Ndi 10000 10

372815 Elektryzator Ndi 15000 14,5

372806 Elektryzator Ndi 6500 6,5

Nr prod. Nazwa Energia 
impulsu (J)

372881 Energizer Power N 1200 1,2

372883 Energizer Power N 3500 3,5

372886 Energizer Power N 4800 4,8
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ELEKTRYZATOR DUO-POWER X
• Zapewnia zoptymalizowane zużycie prądu dzięki przełączaniu na tryb 

energooszczędny
• Istnieje możliwość zasilania z dwóch źródeł: sieci (230 V) lub 

akumulatora (12 V)
• Posiada bardzo dużą moc wyjściową 
• Ma wszechstronne zastosowanie 
• Zasilanie (V): 12/230
Nr prod. 701021FA

ELEKTRYZATOR DUO MA1
• Uniwersalny elektryzator 12/230 V do wszechstronnego zastosowania
• Idealny dla koni, krów, owiec, kóz, kur
• Może pracować w trybie stacjonarnym z 230 V oraz w trybie mobilnym  

z akumulatorem 12 V
• Posiada optyczną kontrolę napięcia ogrodzenia i uziemienia za pomocą diody 

LED (usterki będą wskazane przez czerwono migającą diodę)
• Posiada 3-letnią gwarancję 
• Tryb niskiego poboru mocy
• Zoptymalizowane zużycie energii 
• Energia impulsu (J): 1,0
• Zasilanie (V): 12/230
Nr prod. 701010FA

ELEKTRYZATOR MULTI POWER MB1000
• Idealny wybór do ogrodzeń elektrycznych
• Do zasilania można użyć tylko baterii
• Może być również zasilany przez baterię słoneczną lub 230 V (zasilacz 

230 V sprzedawany oddzielnie) 
• Energia impulsu (J): 7,0
• Zasilanie (V): 12/230
Nr prod. 301303GAL 

ELEKTRYZATORY 
UNIWERSALNE 12/230 V

Nr prod. Nazwa Energia impulsu 
(J)

372871 Elektryzator Duo-Power X 1000 1,0

372870 Elektryzator Duo-Power X 1500 1,5

372872 Elektryzator Duo Power X 2500 2,0

372874 Elektryzator Duo Power X 4000 3,0
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Nr prod. Napięcie (V)/
Pojemność (Ah)

702003FA 9/55

702004FA 9/120

702005FA 9/175

Nr prod. Napięcie (V)/
Pojemność (Ah)

350611 9/55

350681 9/75

350522 9/120

Nr prod. Napięcie (V)/
Pojemność (Ah)

44212 9/55

44213 9/90

44219 9/130

Nr prod. Napięcie (V)/
Pojemność (Ah)

702006FA 9/55

702007FA 9/120

BATERIE ALKALICZNE
Alkaliczne baterie Farma 9 V przez cały okres użytkowania wykazują stale 
wysoki przebieg napięcia. Urządzenie zasilające płot pastwiskowy może w tym 
czasie przekazywać na płot stały poziom mocy

BATERIE ALKALICZNE
• Przez cały okres użytkowania utrzymują stałe napięcie 
• Charakteryzują się długą żywotnością 
• Bez rtęci i kadmu

BATERIE SUCHE CYNKOWO-POWIETRZNE
• Do zastosowania w ogrodzeniach elektrycznych 9 V, nieprzystosowanych do 

dużej mocy

BATERIE SUCHE CYNKOWO-POWIETRZNE
• Standardowa sucha bateria do zastosowania w elektryzatorach 

ogrodzeniowych, które nie są przeznaczone do wysokiej mocy
• Napięcie znamionowe 8,4 V 

BATERIE 9 V 
DO ELEKTRYZATORÓW



Pełna oferta na stronie     www.kramp.com8

ZESTAW BRAMOWY CZARNY
W zestawie:
• Izolator bramowy
• Izolator zwykły
• Sprężyna bramowa
• Posiada uchwyt izolacyjny bramowy
Nr prod. 706002FA

UCHWYT IZOLACYJNY BRAMOWY DO TAŚMY
• Z zagiętym hakiem i przyłączem dla szerokiej taśmy do 40 mm
• Z ogranicznikiem naciągu sprężynowego
Nr prod. 44947

UCHWYT DO TAŚM, 4 TAŚMY
• Umożliwia jednoczesne otwieranie wielu przewodników
• Ogranicza plątanie się przewodników
• Zachowuje równoległe położenie wszystkich przewodników
• Powoduje szybkie otwieranie i zamykanie przejść
• Przeznaczony specjalnie do wybiegów dla koni 
• Długość: 6 m
Składa się z:
• Taśmy 12,5 mm
• Izolatorów taśmy 12,4 mm
Nr prod. 718040GAL

ZESTAW BRAMOWY FLEXIGATE, Z LINKĄ, 7,50 M
• Dzięki stalowej sprężynie taśma szeroka lub skrętka rozwijają się 

automatycznie podczas otwierania
• Uchwyt bramowy nie leży na podłożu, taśma szeroka nie brudzi się, włosie 

z ogona nie ma możliwości zakleszczenia
• Brak niebezpieczeństwa potknięcia się ludzi i zwierząt 
Nr prod. 441299011

UCHWYT BRAMOWY
• Do drutu, lin i plecionki
• Z haczykiem
• Ze sprężyną naciągową

BRAMA PASTWISKOWA
• Ocynkowana
• Z opcją regulacji długości
• Możliwość wysunięcia  

za pomocą śruby ustalającej

Nr prod. Kolor

706003FA  czarny

706001FA  żółty

Nr prod. Wysokość (cm) Długość (m)

44893 110 1-1,7

44892 110 2-3

44891 110 3-4

44895 110 4-5

SYSTEMY BRAMOWE
Tytanowa powłoka
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PALIK OGRODZENIOWY Z PODWÓJNĄ STOPKĄ
Uchwyty do:
• 5 x linka
• 2 x taśma 20 mm
• 1 x taśma 40 mm

• Wysokość: 105 cm
• Wysokość nad podłożem: 88 cm
• Długość kolca: 17 cm
Nr prod. 703004FA  

Uchwyty do:
• 7 x linka
• 4 x taśma

• Wysokość: 156 cm
• Wysokość nad podłożem: 135 cm
• Długość kolca: 21 cm
Nr prod. 703005FA  

PALIK Z TWORZYWA PREMIUM
Uchwyty do:
• 1 x drut
• 2 x linka
• 5 x 20 mm taśma
• 2 x 40 mm taśma 

• Wysokość: 107 cm
• Wysokość nad podłożem: 87 cm
• Długość kolca: 20 cm
Nr prod. 703006FA 

PALIK STALOWY PIGTAIL Z PODWÓJNYM 
SZPICEM
• Biały palik z oczkiem
• Całkowita wysokość: 105 cm
• Z podwójną końcówką ok. 15 cm
• Grubość materiału: Ø 7 mm
• Wysokość: 105 cm
• Wysokość nad podłożem: 90 cm
• Długość kolca: 15 cm
Nr prod. 703001FA 

PALIK STALOWY PIGTAIL, POJEDYŃCZY SZPIC
• Wykonany ze stali sprężynowej
• Z dużym izolatorem górnym
• Do wbijania nogą
• Wysokość: 105 cm
• Wysokość nad podłożem: 85 cm
• Długość kolca: 20 cm
Nr prod. 703002FA 

PAL DREWNIANY 
• Palik jest impregnowany 

wysokociśnieniowo (norma 68800-3)
• Paliki Octo Wood o przekroju 

ośmiokątnym wykonane są  
z Pinius Silvestris (drewno sosnowe 
skandynawskie)

• Trwalsze i sztywniejsze ze względu  
na region pochodzenia

• Ciasno i regularnie ułożone kręgi 
(słoje) świadczą o powolnym  
i równomiernym wzroście drzewa

Nr prod. Średnica pala 
(mm)

Wysokość pala 
(cm)

1666260615 60 150

1666260818 80 180

1666261020 100 200

1666261425 140 250

PALIKI
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DRUT OGRODZENIOWY
• Drut wysokiej jakości odporny  

na warunki atmosferyczne
• Charakteryzuje się doskonałą 

przewodnością

TAŚMA FARMA HIGH CONDUCTIVE
• Gwarancja wyjątkowej przewodności oraz 

bardzo długiej wytrzymałości w średnich 
oraz długich instalacjach ogrodzeniowych

• Nowy materiał zapewnia 5 razy lepsze 
przewodnictwo i zabezpieczenie - można 
wykonać 5 razy dłuższe ogrodzenie  
i doprowadzić 5-krotnie większy prąd  
do miejsca dotknięcia przez zwierzę

PLECIONKA HIGHCOND
• Nowe przewody TriCOND
• Wykonana z mocnych żyłek 

monfilowych 
• Posiada doskonałą zdolność 

przewodzenia, charakteryzuje się 
długą żywotnością i zwiększoną 
wytrzymałością na pękanie

• Średnica plecionki: 3 mm
• Pojemność szpuli: 400 m
• Średnica przewodników: 0,30 mm
• Ilość przewodników: 6
• Oporność (Ohm): 0,31
Nr prod. 704017FA

PLECIONKA HIGHCOND
• Kolor: przezroczysty
• Długość: 1000 m
• Liczba przewodników: 2
• Obciążenie zrywające: 45 kg
• Oporność (Ohm): 0,35
• Drut ocynkowany: 2 x 0,5 mm
Nr prod. 704015FA

TAŚMA
• Idealne rozwiązanie dla 

małych ogrodzeń
• Przewodniki ze stali 

nierdzewnej
• Odporność  

na promieniowanie UV

PLECIONKA
• Idealne rozwiązanie dla małych 

ogrodzeń
• Przewodniki ze stali nierdzewnej
• Odporna na promieniowanie UV

Nr prod. Średnica drutu 
(mm)

Pojemność szpuli 
(m) Oporność (Ohm)

704002FA 1,6 500 0,04

704003FA 1,2 500 0,04

704004FA 1,2 1000 0,04

1650020204 2,05 800 0,064

Nr prod. Szerokość 
(mm)

Pojemność 
szpuli (m)

Średnica prze-
wodników (mm)

Ilość prze-
wodników

Oporność 
(Ohm)

704007FA 12,5 200 0,15 4 11

704008FA 20 200 0,15 4 11

704009FA 40 200 0,15 8 5,5

Nr prod. Pojemność 
szpuli (m)

Średnica przewod-
ników (mm)

Ilość prze-
wodników

Oporność 
(Ohm)

704010FA 250 0,15 3 15

704011FA 500 0,15 3 15

704012FA 1000 0,15 3 15

Nr prod. Szerokość 
(mm)

Pojemność 
szpuli (m)

Średnica prze-
wodników (mm)

Ilość prze-
wodników

Oporność 
(Ohm)

704018FA  10 200 0,3 4 0,47

704019FA  20 200 0,3 6 0,31

PRZEWODNIKI
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LINKA
• Najlepsze rozwiązanie dla małych 

ogrodzeń
• Przeznaczona dla koni i bydła
• Przewodniki ze stali nierdzewnej
• Odporna na promieniowanie UV i bardzo 

wytrzymała na zerwania
• Średnica linki: 6 mm
• Pojemność szpuli: 200 m
• Średnica przewodników: 0,2 mm
• Ilość przewodników: 6
• Oporność: 3,87 Ohm
Nr prod. 704020FA

SIATKA DLA DROBIU POULTRYNET, 
PODWÓJNY SZPIC
• Dla kur, gęsi, indyków, nadaje się również 

do jagniąt
• Wykonana ze spawanych węzłów
• Posiada wzmocnione górne pasmo
• Szczególnie mała szerokość oczka  

w dolnej części siatki
• Stabilne, dobrze widoczne plastikowe słupki
• Dostępna w wykonaniu elektrycznym  

i nieelektrycznym 
• Wysokość: 112 cm
• Długość: 50 m
• Ilość przewodników: 12
Nr prod. 704023FA

SIATKA DLA OWIEC, POJEDYŃCZY SZPIC
• Przeznaczona dla jagniąt i owiec
• Łatwa do przenoszenia oraz w użyciu
• Nadaje się również jako ogrodzenie przy 

rowach z wodą 
• Umożliwia wypas młodych jagniąt
• Wysokość: 90 cm
• Długość: 50 m
• Ilość przewodników: 24
Nr prod. 704013FA

LINKA HIGHCOND 6 MM
Farma High Conductive gwarantuje 
wyjątkową przewodność oraz bardzo 
długą wytrzymałość w średnich  
i długich instalacjach ogrodzeniowych.
• Średnica linki: 6 mm
• Pojemność szpuli: 200 m
• Średnica przewodników: 0,3 mm
• Ilość przewodników: 6
• Oporność: 0,31 Ohm
Nr prod. 704016FA

SIATKA PRZECIW DZIKOM WILDNET
• Stanowi dobrą barierę mechaniczną
• Zapewnia optymalne przewodzenie
• Nie wymaga dodatkowych elementów bramy 
• Siatki można w łatwy sposób ze sobą połączyć, 

łączniki są wbudowane w siatkę
• Słupki z włókna szklanego są wyjątkowo 

wytrzymałe i trwałe przy niewielkiej masie  
i objętości, zdefiniowane odstępy skrętek 
poprzez pionowe podpory

• Wysokość: 73 cm
• Długość: 50 m
• Ilość przewodników: 9
Nr prod. 27215

PRZEWODNIKI
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IZOLATOR PIERŚCIENIOWY
• Ocynkowany wkręt do drewna 5,0 

mm
• Przeznaczony do przewodników  

o grubości do 6 mm

IZOLATOR Z DŁUGIM TRZPIENIEM 22 CM, 10 SZT.
Nr prod. 705005FA 

IZOLATOR DO TAŚMY, Z DŁUGIM TRZPIENIEM
• Izolator do taśm o szerokości do 40 mm
• Z długim ocynkowanym trzpieniem 6 mm
Nr prod. 166844313 

IZOLATOR DO TAŚMY, 25 SZT.
• Do taśmy o szerokości do 40 mm
• Specjalny zatrzask przytrzymuje 

taśmę, co daje możliwość jej napięcia 
i zapobiega zwijaniu się  
oraz uszkodzeniom

• Izolator z ocynkowanym wkrętem  
do drewna

Nr prod. 705003FA

IZOLATOR NAROŻNY WKRĘCANY SUPER, 10 SZT.
• Silny i trwały izolator do linki, drutu i plecionki
• Posiada galwanizowaną wtapianą sztycę 8 mm dla osiągnięcia 100% trwałości
• Wykonany z plastiku odpornego na wysokie siły rozciągające
• Zabezpiecza przed przepięciami dzięki swojej specjalnej formie, która sprawia, 

że przewodnik z niego nie spada
Nr prod. 705011FA

IZOLATOR PIERŚCIENIOWY EDX EASY-DRILL, 
75 SZT.
• Z pełnym masywnym wspornikiem 6 mm  

i samonacinającym gwintem
• 2 razy łatwiejsze wkręcanie niż w przypadku 

standardowych wsporników; drewno nie jest 
wypychane, lecz ścinane

• Brak konieczności nawiercania w przypadku 
twardego drewna

• Zdecydowanie mniejsze tworzenie się pęknięć 
w drewnie podczas wkręcania

Nr prod. 705008FA

Nr prod. Nazwa

705007FA  Izolator pierścieniowy Eco 50 szt. 

705001FA  Izolator pierścieniowy 25 szt. 

705002FA  Izolator pierścieniowy 90 szt. z wkrętakiem 

IZOLATORY
Tytanowa powłoka
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IZOLATOR NAROŻNY, 6 SZT.
• Nadaje się jako izolator narożny i odciągowy
• Idealny do budowy ogrodzeń elektrycznych  
• Wzmocniony włóknami szklanymi  
Nr prod. 705004FA

IZOLATOR NAROŻNY PRZELOTOWY, 10 SZT.
• Zbudowany z przewodzącej gumy, dzięki zastosowaniu włókien węglowych
• Możliwość zastosowania jako izolator początkowy lub mocujący (napinający), 

jednak nadaje się również idealnie jako izolator narożny
• Umożliwia łatwy montaż i proste naprężanie szerokiej taśmy 
Nr prod. 44350P010

IZOLATOR BRAMOWY, Z WKRĘTEM DO DREWNA, 10 SZT.
Nr prod. 705009FA 

IZOLATOR BRAMOWY DO TAŚMY
• Niezwykle wytrzymały, z płytą 

przyłączeniową ze stali nierdzewnej 
• 4 izolatory
• 4 płyty przyłączeniowe
Nr prod. 44355041

IZOLATOR PIERŚCIENIOWY Z GWINTEM METRYCZNYM, 25 SZT.
• Posiada wytrzymałą obudowę z tworzywa sztucznego 
• Do drutu i skrętki 
• Ocynkowany uchwyt, 6 mm
• 2 pierścienie dystansowe
Nr prod. 44324P025

IZOLATOR NAROŻNY  Z GWINTEM METRYCZNYM, 10 SZT.
• Silny i trwały izolator
• Do linki, drutu i plecionki
• Galwanizowana wtapiana sztyca 8 mm dla osiągnięcia 100% trwałości
Nr prod. 441360

IZOLATORY
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ZŁĄCZKA DO TAŚMY
• Bardzo łatwe i szybkie łączenie zerwanej 

taśmy, bez użycia narzędzi
• Doskonałe przewodzenie
• Odporna na warunki atmosferyczne  

i promienie UV

Nr prod. Nazwa

702022FA  12,5mm, 5pcs Litzclip®

702023FA 20mm, 5pcs Litzclip®

702024FA 40mm, 5pcs Litzclip®

AKCESORIA

NACIĄG DO DRUTU, 5 SZT.
• Brak konieczności izolacji drutu
• Wykonany z aluminium 
• Przepływ prądu w drucie pozostaje zapewniony 
• Do łączenia drutu i liny
• Nadaje się także do naprawy przerwanego drutu
Nr prod. 702013FA

ŁĄCZNIK SZEROKOTAŚMOWY UCHWYTU BRAMOWEGO
• Nowe montowane bez użycia narzędzi złączki do uchwytów bramowych
• Złączki ze stali szlachetnej zapewniają bezpieczne i szybkie mocowanie taśmy ogrodzeniowej oraz optymalny 

przepływ prądu przez płytkę łączącą 
• Dzięki wytrzymałemu nakładanemu zamknięciu z tworzywa sztucznego łącznik gwarantuje doskonałe 

przewodzenie prądu
• Przeznaczony do taśm ogrodzeniowych 10, 20 i 40 mm 
• Stanowi uzupełnienie naszej opatentowanej lini asortymentowej Litzclip
Nr prod. 702027FA lub 702028FA

ZŁĄCZKA
• Bardzo łatwe i szybkie łączenie zerwanej linki, 

bez użycia narzędzi
• Zapewnia przewodzenie
• Odporna na warunki atmosferyczne  

i promienie UV

Nr prod. Nazwa

702026FA 
Złączka do drutu, Ø 3 mm, 10pcs 

Litzclip® 

702025FA  Złączka do linki, Ø 6 mm, 5pcs Litzclip® 

TABLICZKA OSTRZEGAWCZA - OGRODZENIA ELEKTRYCZNE
• Do ogrodzeń sąsiadujących z drogami publicznymi, ulicami lub ścieżkami dla pieszych
Nr prod. 702009FA

UCHWYT NACIĄGU DRUTU
Nr prod. 702014FA

ZŁĄCZKA DO DRUTU, 25 SZT.
• Zapewnia dobre połączenie między drutami 
• Mniej problemów stykowych 
• Do drutu i skrętki 
Nr prod. 702012FA
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AKCESORIA

ODGROMNIK OGRODZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Chroni elektryzator przed przepięciem spowodowanym uderzeniem pioruna  

w ogrodzenie
• Przeznaczony do montażu na paliku ogrodzeniowym
• Dzięki stałemu iskiernikowi odgromnik odprowadza przychodzące z ogrodzenia 

przepięcie bezpośrednio do ziemi
Nr prod. 702036FA

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY 
ELEKTRYZATOR  
Z AKUMULATOREM 12 V
• Długość przewodu: 80 cm
Nr prod. 702035FA

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY TAŚMĘ, 
Z TAŚMĄ
• Długość przewodu: 80 cm
• Szerokość taśmy max. 40 mm
Nr prod. 167844616

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY TAŚMĘ 
Z ELEKTRYZATOREM
• Do idealnego mechanicznego 

i elektrycznego łączenia 
urządzenia z drutem 

• Do drutu do 40 mm
• Końcówka oczkowa M8 
Nr prod. 44617011

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY LINKI
• Do idealnego mechanicznego i elektrycznego 

łączenia 2 przewodników
• Do drutu, linki i plecionki
• Długość: 80 cm
Nr prod. 44629011

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY LINKĘ  
Z ELEKTRYZATOREM
• Do idealnego mechanicznego 

i elektrycznego łączenia 2 
przewodników

• Do drutu, linki i plecionki
• Długość: 1,5 m
Nr prod. 44627011

ODGROMNIK OGRODZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Chroni urządzenia ogrodzenia elektrycznego przed uszkodzeniami 

spowodowanymi uderzeniem pioruna
Nr prod. 44601



Pełna oferta na stronie     www.kramp.com16

AKCESORIA

TESTER NAPIĘCIA 
ANALOGOWY 5,5 KV 
• Wyświetla napięcie  

w sześciu stopniach
• Do dokładnego 

pomiaru na płocie
• 5.5 kV”
Nr prod. 702011FA

BAGNET UZIEMIAJĄCY 1 M
• Wykonany z ocynkowanego 

kształtownika stalowego T
• Łączenie śrubą M8 ze 

stali szlachetnej do kabla 
uziemiającego

Nr prod. 707002FA

TESTER NAPIĘCIA LED
• Zapewnia łatwy pomiar w odległości  

od 0 - 5 cm od ogrodzenia, nie jest 
konieczne uziemienie

• Odczyt napięcia na czterech poziomach 
jest przedstawiony w postaci migającej 
zielonej diody w zależności od poziomu: 
2500 V - 8000 V

• Przy zbyt niskim napięciu wyświetla się 
czerwona dioda LED

• Sygnalizacja LED stanu baterii (9V)
Nr prod. 702018FA

SMARTFENCE T4100
• Słupy, kołowroty i druty 

połączone w 1 produkcie 
• Stanowi alternatywę do siatek 
• Szybki i łatwy montaż  

i demontaż
• Łatwy do przenoszenia  

i przechowywania 
• Liczba przewodów: 4 
• Długość: 100 m 
Nr prod. 700007GAL

ZWIJAKI DO DRUTU 
• Do zwijania drutu, plecionki, linki  

i taśmy

Nr prod. Sznur (m)

702015FA  200

702016FA  500

KABEL WYSOKIEGO NAPIĘCIA 
• Podwójnie izolowany z przewodem  

ze stali galwanizowanej
• Łączy linię ogrodzenia i uziemienie
• Idealny do stałych systemów 

ogrodzeniowych

Nr prod. Przekrój 
(mm²)

Długość 
(m)

702001FA  1,6 25

702017FA  2,5 50

TESTER NAPIĘCIA 
CYFROWY 
• Zakres napięcia   

0 - 15000 V  
Nr prod. 702010FA 
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POIDŁA 
DLA DROBIU

POMPY DOZUJĄCE MIXRITE
• Urządzenia łatwe w obsłudze, utrzymaniu i montażu w instalację wodną
• Pompy posiadają szerokie zastosowanie w hodowli trzody chlewnej, drobiu i bydła, 

znacznie ułatwiając podawanie witamin, leków i zakwaszaczy

Nr prod. Nazwa

1618042600 Pompa dozująca MixRite, 0,3 - 2 % z obejściem zewnętrznym

1618042500 Pompa dozująca MixRite, 0,3 - 2 %

1618042700 Pompa dozująca MixRite, 0,4 - 4 %

1618042550 Pompa dozująca MixRite, 3 - 10%

1618042910 Pompa dozująca 1-10 % 3.5 CL

1618042950 Pompa dozująca 0,5-5% TF-5 CL

1618042900 Pompa dozująca MixRite 3.5, 0,3 - 2 % On/Off

POIDŁO DLA DROBIU
• Samoczynny przepływ wody 
• Wykonane z wysokiej jakości 

plastiku
• Łatwe w czyszczeniu

POIDŁO Z KORKIEM I UCHWYTEM
• Wyposażone w korek wlewu
• Wykonane z wysokiej jakości plastiku
• Łatwe w czyszczeniu
• Średnica: 360 mm
• Wysokość: 390 mm
• Pojemność: 15 l
Nr prod. 700140B

POIDŁO AUTOMATYCZNE DZWONOWE
• Do instalacji niskociśnieniowych 
• Wykonane z wysokiej jakości plastiku
• Regulowana wysokość montażu 
• Przyłącze: 1/2 in
• Średnica: 380 mm
Nr prod. 1646700240

POIDŁO DLA DROBIU, 30 L
• Poidło dla drobiu  

o stałym poziomie wody
• Dzięki dużej pojemości 

doskonale nadaje się dla 
kur niosek i indyków

Nr prod. 1646700230

POIDŁO Z UCHWYTEM
• Wyposażone w wygodny uchwyt  

do przenoszenia
• Wykonane z trwałego tworzywa
• Łatwe w czyszczeniu

Nr prod. Średnica 
(mm)

Wysokość 
(mm)

Pojemność 
(l)

1646700202 190 170 1,5

1646700210 250 210 3

700138 265 240 5

1646700204 345 320 10

Nr prod. Średnica 
(mm)

Pojemność 
(l)

1646700305 360 5

1646700310 360 10
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POIDŁA MISKOWE 
DLA BYDŁA I KONI

POIDŁO MISKOWE Z ZAWOREM PŁYWAKOWYM
• Dla bydła, koni owiec i kóz
• Utrzymuje stały poziom wody
• Miska nierdzewna o wysokiej wytrzymałości
• Zawór pływakowy o dużym przepływie wody
• Zdejmowana pokrywa pływaka umożliwia łatwą 

regulację zaworu
• Mosiężne przyłącze zaworu  

do montażu z prawej lub  
lewej strony

• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 7
• Pojemność (L): 2,5
Nr prod. 202006FA 

POIDŁO MISKOWE Z ZAWOREM RUROWYM
• Duża miska wykonana ze stali nierdzewnej
• Mocny mosiężny zawór z regulacją przepływu
• Solidny żeliwny korpus z czterema otworami  

do montażu na rurach oraz ścianach
• Dzięki dużemu przepływowi oraz regulacji  

doskonale nadaje się dla krów mlecznych  
oraz cieląt i koni

• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 0 - 18
• Pojemność (L): 5
Nr prod. 202005FA 

POIDŁO MISKOWE Z ZAWOREM PŁYWAKOWYM
• Przeznaczone dla bydła, koni, owiec i kóz
• Malowane proszkowo
• Wyposażone w zawór pływakowy utrzymujący stały poziom wody
• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 8
• Pojemność (L): 2,5
Nr prod. 1607104FA 

POIDŁO MISKOWE ŻELIWNE DLA BYDŁA I KONI
• Miska poidła jest odlana z żeliwa szarego, 

malowana proszkowo na gorąco
• Żeliwo powlekane w ten sposób jest zabezpieczone 

przed korozją
• Poidło ma dwa przyłącza wody przelotowe, co 

umożliwia podłączenie go do zamkniętego obiegu 
wody z pompą cyrkulacyjną

• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): maj.20
• Pojemność (L): 2
Nr prod. 202003FA

POIDŁO MISKOWE ŻELIWNE
• Idealne poidło dla bydła
• Miska poidła jest odlana z żeliwa szarego i malowana 

farbą proszkową na gorąco
• Żeliwo powlekane w ten sposób jest zabezpieczone 

przed korozją i nie reaguje z wodą ani resztkami paszy 
pozostawionej przez zwierzęta

Nr prod. Przyłącze 
(in)

Przepływ 
(L/M)

Pojemność 
(L)

202001FA  1/2 5 - 20 2

202004FA  1/2 5 - 20 3

POIDŁO ŻELIWNE G51 Z ZAWOREM RUROWYM
• Duże poidło z szarego żeliwa
• Najwyższej jakości, emaliowana powierzchnia
• Łatwy w czyszczeniu kształt miski
• Przyłącze wody od góry i od dołu
• Przeznaczone do montażu na ścianie i rurze
• Zawór rurkowy z mosiądzu
• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 8
• Pojemność (L): 1,7
Nr prod. 202012FA  

POIDŁO MISKOWE ŻELIWNE Z JĘZYKIEM  
ZE STALI NIERDZEWNEJ
• Duże z szarego żeliwa
• Najwyższej jakości warstwa lakierowana 

proszkowo
• Język dociskający z nierdzewnej stali
• Przeznaczone do montażu na ścianie i rurze 
• Przyłącze wody od góry lub od dołu
• Masa: 3,7 kg
• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 10
• Pojemność (L): 1,5
Nr prod. 202007FA 
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POIDŁA MISKOWE 
DLA TRZODY

POIDŁO NIERDZEWNE
• Miska poideł wraz  

ze zraszaczem i korpusem są 
w całości wykonane ze stali 
nierdzewnej

• Stal nierdzewna zabezpiecza 
poidło i jego elementy przed 
żrącym wpływem substancji 
chemicznych

• Krawędzie miski są całkowicie 
zaokrąglone zabezpieczając 
zwierzęta przed zranieniem

• Kształt miski jest odpowiedni 
dla danej grupy wiekowej trzody 
chlewnej

• Zraszacz z łatwościa można 
wykręcić z korpusu bez 
demontażu poidła ze ściany

POIDŁO MISKOWE DLA TRZODY, MODEL 149
• Przyłącze (in): 1/2
Nr prod. SU1000149 

POIDŁO MODEL 61 „IDEAL”
• Dla bydła, cieląt i koni 
• Dobre doprowadzanie wody, bez rozprysków 
• Do mocowania za pomocą czterech otworów
• Przyłącze wody od góry lub dołu, do pracy  

z wysokim i niskim ciśnieniem
• Posiada lekko działający zawór rurowy
Nr prod. SU1000061  

POIDŁO 370 SUEVIA
• Przeznaczone dla cieląt, kóz i psów
• Powoduje eliminację odstałej wody jak  

w przypadku poideł pływakowych
• Posiada wgłębienie do blokowania przepływu 

wody za zaworem rurowym
• Zawór działa lekko, nawet w przypadku 

wysokiego ciśnienia do 6 bar 
• Do mocowania w narożnikach, do ściany  

lub na kołkach, podłączanie od góry
Nr prod.  SU1000370   

POIDŁO OWALNE
• Miska poideł wraz ze zraszaczem  

i korpusem są w całości wykonane 
ze stali nierdzewnej

• Stal nierdzewna zabezpiecza poidło 
i jego elementy przed żrącym 
wpływem substancji chemicznych

• Krawędzie miski są całkowicie 
zaokrąglone zabezpieczając 
zwierzęta przed zranieniem - nie 
występuje efekt kanibalizmu

• Kształt miski jest odpowiedni 
dla danej grupy wiekowej trzody 
chlewnej

• Zraszacz z łatwościa można 
wykręcić z korpusu bez demontażu 
poidła ze ściany

Nr prod. Przeznaczenie Przyłącze (in) Średnica 
zewn. (mm)

Głębokość 
(mm)

201001FA dla prosiąt

1/2

130 80

201002FA dla warchlaków 150 105

201003FA dla tuczników 170 140

Nr prod. Przeznaczenie Wysokość (mm) Średnica 
zewn. (mm)

Głębokość 
(mm)

201007FA  dla warchlaków 210 100 150

201008FA  dla tuczników 270 120 180

201009FA  dla loch 290 140 210
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POIDŁA SMOCZKOWE I ZRASZACZE 
DLA TRZODY

POIDŁO SMOCZKOWE
• Filtr siatkowy o dużej filtracji wykonany z drutu ze stali 

kwasoodpornej posiadający 3- stopniową regulację 
przepływu wody

• Trzpień poideł i zraszaczy jest kuty na zimno, co 
powoduje, że charakteryzują się wysoką sprawnością  
i bardzo długim czasem użytkowania

POIDŁO SMOCZKOWE
• Wykonane w całości z jednego kawałka rury 

ze stali kwasoodpornej

ZRASZACZ KORYTOWY SZCZELINOWY
• Przeznaczony dla macior i tuczników
• Wykonany ze stali kwasoodpornej
• 3-stopniowa regulacja przepływu wody
• Przyłącze (in): 1/2
Nr prod. 1610035972

ZRASZACZ KORYTOWY  
Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM, 
DLA WARCHLAKÓW  
I TUCZNIKÓW 
• Przyłącze (in): 1/2
Nr prod. 1610035244

RURA GIĘTA Z UCHWYTAMI W/Z, 
PODWÓJNA  
• Przyłącze (in): 1/2
• Długość (cm): 100
Nr prod. 1614063623

RURA GIĘTA Z UCHWYTAMI W/Z
• Rura montażowa do poideł 

smoczkowych dla trzody  
chlewnej

• Z gwintem W/Z oraz  
spawanymi uchwytami

• Odporna na warunki  
panujące w chlewniach

RURA KWASOODPORNA 
GWINTOWANA
• Rura montażowa ze stali 

kwasoodpornej
• Przeznaczona  

do przyłączy poideł,  
z gwintem W/Z

ZRASZACZ KORYTOWY DLA MACIOR I TUCZNIKÓW 
• Przeznaczony dla macior i tuczników
• Wykonany ze stali kwasoodpornej
• 3-stopniowa regulacja przepływu wody
• Przyłącze (in): 1/2
Nr prod. 1610035922

Nr prod. Przeznaczenie Przyłącze (in)

1610035235M1  dla prosiąt 1/2

1610035231M1  dla tuczników 1/2

1610035236M1  dla loch  3/4

Nr prod. Przeznaczenie Przyłącze (in)

1610035235 dla prosiąt 1/2

1610035231 dla tuczników 1/2

1610035236 dla loch  3/4

Nr prod. Przyłącze 
(in)

Długość 
(cm)

Kąt 
(°)

1614063630 1/2 100 60

1614063635 1/2 50 60

Nr prod. Przyłącze 
(in)

Długość 
(cm)

1601183016 1/2 100

1601183015 1/2 75

1601183014 1/2 50
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POIDŁA 
PODGRZEWANE

LAKCHO 2
• Poidło z zaworem pływakowym, podgrzewane przeznaczone do pojenia zwierząt 

w budynkach inwentarskich oraz na zewnątrz budynków, gdzie istnieje ryzyko 
zamarzania

• Dzięki grzałce umieszczonej pod miską poidła woda i zawór nie zamarzają nawet 
do -30 ºC (80W)

• Nadaje się do 10 - 15 krów mlecznych lub 20 dużych  
zwierząt ras mięsnych

• Do instalacji na rurze PE lub betonowej  
o średnicy wewnętrznej 300 mm 

• Zasilane bezpiecznym napięciem 24 V 

BIGSTAL 2
• Poidło podgrzewane zasilane bezpiecznym 

napięciem 24 V, nadaje się do 10 - 15 krów 
mlecznych lub 20 dużych zwierząt ras mięsnych

• Grzałka ze stali kwasoodpornej powoduje, że woda  
i zawór nie zamarzają nawet w - 30 °C 

• Służy do instalacji na rurze PE lub betonowej  
o średnicy wewnętrznej 300 mm 

• Stały poziom wody regulowany zaworem 
pływakowym

• Przepływ (L/M): 7
• Pojemność (L): 5,5
• Moc (Watt): 50
Nr prod. BU1643

MODEL 46
• Wykonane z odlewanego żelaza, przeznaczone 

 dla bydła, byków, cieląt i koni,  wystarczające  
dla 15 – 20 zwierząt

• Element grzewczy jest niedostępny dla zwierząt, 
zamontowany między miską poidła a dolną miską 
tak, aby można było do niego łatwo uzyskać dostęp 

• Do montowania na ścianie i rurze
• Zawór rurowy ze stali nierdzewnej  

podłączany jest od góry i z dołu
• Ilość wody regulowana  

bezstopniowo, z zewnątrz 
• Przyłącze (in): 3/4
• Moc (Watt): 80
Nr prod. SU1001469

MODEL 130-H
• Poidło z zaworem pływakowym, dla cieląt, koni, owiec, kóz 

i psów 
• Dzięki wbudowanemu elementowi grzewczemu (24 V, 20 W) 

pozostaje niezamarznięte do -10°C (w obszarze zaworu)
• Zintegrowany termostat włącza ogrzewanie przy 5 °C  

i wyłącza przy 12 °C 
• W zestawie korek do czyszczenia w celu szybkiego 

opróżnienia
• Posiada dużą miskę z  trwałego tworzywa sztucznego 

„AQUATHAN“
• Posiada zdejmowaną pokrywę pływaka ze stali szlachetnej
• Przyłącze (in): 1/2
• Moc (Watt): 20
Nr prod. SU1001305

TRANSFORMATOR
• Redukcja napięcia z 230 V na 24 V
• Zabezpieczony bezpiecznikiem
• Do transformatora można podłączyć 

jednocześnie kilka poideł
• Zasilanie: 230 V
• Napięcie wyjściowe: 24 V

ISOBAC
• Elektrycznie podgrzewane poidło, mrozoodporne 

(podwójna wanna), z  polietylenu o wysokiej 
gęstości (HDPE) 

• Wysoka prędkość przepływu (36l/min przy 4 
barach): woda jest zastępowana 100 razy/dzień

• Z zaworem pływakowym

MULTI 220 EL
• Wykonane z tworzywa najwyższej jakości, odpornego  

na uderzenia i warunki środowiskowe panujące  
w oborach

• 4 grzałki o mocy 80 W każda, utrzymują dodatnią 
temperaturę wody nawet przy -30 °C 

• Między ściankami występuje izolacja piankowa
• Bardzo łatwe w montażu - przykręcane do podłogi 

na 10 śrub
• Idealne do obór wolnostanowiskowych, poczekalni 

hal udojowych oraz na wybiegi
• Przyłącze (in): 1/2
• Przepływ (L/M): 34
• Moc (Watt): 320
• Pojemność (L): 145
• Moc (Watt): 50
Nr prod. BU2451

STALCHO 2
• Poidło z zaworem pływakowym, przeznaczone do pojenia zwierząt w budynkach 

inwentarskich oraz na zewnątrz budynków, gdzie istnieje ryzyko zamarzania
• Gwarancja niezamarzania wody nawet w - 30 °C 
• Nadaje się do 10 - 15 krów mlecznych lub 20 dużych zwierząt ras mięsnych
• Posiada dużą miskę ze stali kwasoodpornej o bardzo dużej wytrzymałości oraz 

krawędziach zapobiegających rozlewaniu się wody
• Zasilane bezpiecznym napięciem 24 V

Nr prod. Przepływ 
(L/M)

Pojemność 
(L)

Moc 
(Watt)

BU1640  10 5,5 50

BU1840  10 5,5 80

BU1642  10 5,5 180

Nr prod. Przyłącze 
(in)

Przepływ 
(L/M)

Moc 
(Watt)

BU1649  1/2 34 100

BU1603  1/2 34 160

Nr prod. Przepływ 
(L/M)

Pojemność 
(L)

Moc 
(Watt)

BU1641  13 5,5 50

BU1841  13 5,5 80

Nr prod. Moc (Watt)

807060FA 60W 

807120FA 120W 

807210FA 210W 

807300FA 300W 

807400FA 400W 

807600FA 600W 
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POIDŁA IZOLOWANE
THERMOLAC GV
• Bardzo dobrze zaizolowane poidło z wysokiej jakości polietylenu 

odpornego na promieniowanie UV
• Z pływającą kulą 
• Woda pozostaje długo czysta i izolowana
• Thermolac pracuje do temperatury otoczenia ok. -30 °C 
• Duży odpływ o średnicy 100 mm z zatyczką izolującą

THERMOQUELL 630 I 640
• Wykonane z wysokiej jakości polietylenu odpornego na promieniowanie UV
• Przeznaczone dla bydła i koni, wystarcza do napojenia ok. 40 zwierząt
• Stały pobór wody przez zwierzęta powoduje ciągłe uzupełnienie wody w poidle 
• Zapewnia zwierzętom zaopatrzenia w wodę również przy ekstremalnie dużych 

mrozach
• Zalecana obsada zwierząt przy temperaturach ujemnych to co najmniej 20 zwierząt 
• Woda doprowadzana jest poprzez przewód poprowadzony w ziemi, zabezpieczony 

przed mrozem
• Poprzez wbudowany w zbiorniku wysokowydajny zawór pływakowy dopływa woda  

„o temperaturze ziemi“ (w zimie ok. 6 °C)

THERMOLAC B
• Bardzo dobrze zaizolowane poidło z wysokiej jakości polietylenu 

odpornego na promieniowanie UV
• Z aluminiową miską
• Woda pozostaje długo czysta i izolowana
• Thermolac pracuje do temperatury otoczenia ok. -15 °C 
• Duży odpływ o średnicy 100 mm z zatyczką izolującą

THERMOQUELL 850 I 860
• Wykonane z wysokiej jakości polietylenu odpornego na promieniowanie UV
• Przeznaczone dla cieląt, koni, owiec i kóz
• Dla około 20-40 dużych zwierząt lub 100 owiec/kóz
• W temperaturach poniżej punktu zamarzania dla 20 dużych zwierząt lub 50 

owiec/kóz
• Poidło z możliwością regulacji poziomu wody
• Poprzez wbudowany w zbiorniku wysokowydajny zawór pływakowy dopływa 

woda „o temperaturze ziemi“ (w zimie ok. 6 °C)

Nr prod. Nazwa Przyłącze (in) Przepływ 
(L/M)

Pojemność 
(L)

BU1671 Thermolac 75 GV 1/2 34 75

BU1672 Thermolac 40 GV 1/2 34 40

Nr prod. Nazwa Przyłącze 
(in)

Pojemność 
(L)

Temperatura 
otoczenia (°C)

SU1300640 Thermoquell 640 3/4 75 Do -25

SU1300630  Thermoquell 630 3/4 40 Do -25

Nr prod. Nazwa Przyłącze 
(in)

Pojemność 
(L)

Temperatura 
otoczenia (°C)

SU1300860 Thermoquell 860 3/4 75 Do - 10

SU1300850 Thermoquell 850 3/4 40 Do - 10

Nr prod. Nazwa Przyłącze (in) Przepływ 
(L/M)

Pojemność 
(L)

BU1676 Thermolac 75 B 1/2 34 75

BU1677 Thermolac 40 B 1/2 34 40
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POIDŁA WANNOWE 
/ PASTWISKOWE

POIDŁO WANNOWE
• Stożkowe, skośne poidło wannowe wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej  

do zamocowania na ścianie lub podłodze po domówieniu SU1316030 zestawu 
stóp 4 szt.

• Zalecane dla krów mlecznych i bydła 
• Poidło z krawędzią zabezpieczoną przed rozlewaniem wody
• Posiada duży otwór odpływowy
• Powoduje niewielkie straty wody
• Posiada wbudowany zawór pływakowy MASTERFLOW
• Dopływ wody do 40 l/min
• Możliwość podłączenia elementów grzewczych 
• Z uchwytem do rury odpływowej  

(rura kanalizacyjna DN 125  
w gestii inwestora)

POIDŁO PREBAC
• Wykonane w całości z czystego polietylenu
• Posiada duży prostokątny odpływ (90 x 50 mm)
• Odporne na promieniowanie UV 
• Proste i bezpieczne układanie jedno na drugim

POIDŁO WANNOWE, DWUKOMOROWE DT40
• Poidlo z zaworem pływakowym
• Przeznaczone na pastwiska i do budynków inwentarskich
• Przyłącze (in): 1/2
• Pojemność (L): 180
• Długość (mm): 1300
• Szerokość (mm): 474
• Wysokość (mm): 580
Nr prod. 1607020202

POIDŁO WANNOWE, DWUKOMOROWE EU100
• Poidlo z zaworem pływakowym
• Przeznaczone na pastwiska i do budynków inwentarskich
• Przyłącze (in): 1/2
• Pojemność (L): 100
• Długość (mm): 889
• Szerokość (mm): 545
• Wysokość (mm): 330
Nr prod. 1607020201

Nr prod. Nazwa Przyłącze (in) Przepływ 
(L/M)

Długość 
(mm)

SU1306214  Model 6214 3/4 40 1400

SU1306219  Model 6219 3/4 40 1900

SU1306223  Model 6223 3/4 40 2300

Nr prod. Średnica (mm) Pojemność (L) Wysokość 
(mm)

BU2221 1080 400

600

BU2223 1300 600

BU2225 1500 800

BU2227 1600 1000

BU2261 1800 1200

BU2263 2000 1500
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FILTR RUROWY DO MLEKA
• Przeznaczony do przewodowych instalacji udojowych
• Zapewnia najwyższy poziom zatrzymywania zanieczyszczeń
• Wykonany z mocnego materiału o dobrym przepływie mleka

DEZYNFEKTANT A
• Płynny alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący przeznaczony do stosowania  

w zakresie przetwórstwa zimnego mleka
• Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, 

dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych  
i rurociągów związanych z produkcją, transportem,  
przechowywaniem lub spożywaniem  
żywności

• Wykazuje działanie bakteriobójcze  
i grzybobójcze

• Do profesjonalnego zastosowania

HIGIENIC K
• Płynny kwaśny środek myjący przeznaczony do stosowania w zakresie 

przetwórstwa zimnego mleka
• Zaleca się stosować HIGIENIC K na przemian z DEZYNFEKTANTEM A - w ten 

sposób usuwane są dodatkowo osady wapnia i żelaza oraz kamień mlekowy
• Mycie alkaliczne rano DEZYNFEKTANTEM A  

oraz kwaśne wieczorem, preparatem  
HIGIENIC K zapewnia higienicznie  
czyste urządzenia do dojenia

GĄBKI CZYSZCZĄCE

FILTR CEDZIDŁA KRĄŻKOWY
• Przeznaczony do filtrowania mleka 

przy użyciu cedzidła
• Gwarantuje wysoki poziom 

zatrzymywania zanieczyszczeń
• Wykonany z wysokiej jakości 

włókinin odpornych na rozdzieranie

KOLEKTOR UDOJOWY
• Wykonany z bardzo mocnego 

tworzywa
• Wyjątkowo łatwy  

w utrzymaniu higieny
• Odporny na czynniki 

chemiczne

Nr prod. Długość (mm) Szerokość (mm)

601101FA 320 57

601102FA 455 57

601104FA 455 75

601103FA 620 57

Nr prod. Długość (mm) Średnica (mm)

605001FA 65 53

605002FA 70 60

605003FA 70 70

Nr prod. Zawartość (kg)

603101FA 2,4

603102FA 6

603103FA 24

101105FA 200

Nr prod. Zawartość (kg)

603001FA 2,4

603002FA 6

603003FA 24

101005FA 200

Nr prod. Średnica (mm)

601001FA 95

601002FA 115

601003FA 120

601004FA 125

601007FA 240

601103FA 620

Nr prod. Nazwa Pojemność 
(ml)

Przyłącze 
WY (mm)

Przyłącze 
WE (mm)

1580024000
Kolektor udojowy 

kompletny

240 18 12

1580026000 120 16 12

1580025000 150 16 12

1580025000M1
Kolektor udojowy 

kompletny PSU
150 18 12

1580030300 Kolektor udojowy PSU 300 22 13,7

GOSPODARKA 
MLECZNA
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GUMY STRZYKOWE
• Charakteryzują się wysoką odpornością 

mechaniczną i chemiczną  
• Specjalna mieszanka gumy używana 

do ich produkcji zapewnia odpowiednią 
elastyczność - dobrze się łamią/
zamykają i są łatwe w montażu

OCHRANIACZ PRZEDRAMIENIA, 2 SZT.
• 350 g/m 2
• Wykonany z PVC
• 0,50 mm

PRZEWODY PULSATORA
• 350 g/m 2
• Wykonane z PVC
• 0,50 mm

PRZEWÓD MLECZNY PVC
• Wykonany z wysokiej jakości transparentnego PVC, dzięki czemu jest 

miękki, elastyczny, giętki i odporny na zniekształcenia
• Nie ulega przebarwieniom, jest bardzo trwały i wytrzymały - nie pęka 

i nie kruszy się
• Odporny na działanie środków myjących, łatwy do utrzymania 

czystości

FARTUCH DOJARZA
• Wytrzymały i elastyczny fartuch 

wodoochronny
• Posiada regulowany pasek szyjny

Nr prod. Nazwa Długość 
(m)

Średnica 
wewn. (mm)

Średnica 
zewn. (mm)

609010FA Przewód podwójny pulsatora PVC 25 8

609011FA Przewód podwójny pulsatora 25 8

609012FA Przewód podwójny pulsatora 0.8 8

609044FA Przewód pulsatora krótki, 4 szt. 0.205 7

609031FA Przewód główny podciśnienia 25 12 22

609030FA Przewód główny podciśnienia 2.4 12 22

Nr prod. Średnica (mm) Średnica 
(mm)

Długość 
(mm)

602001FA Gumy strzykowe 8 290

602002FA Gumy strzykowe 10 290

602003FA
Gumy strzykowe 

typu Westfalia
10 300

Nr prod. Długość (m) Średnica 
wewn. (mm)

Średnica 
zewn. (mm)

609006FA 25 16 26

609001FA 25 10.5 17

609008FA 20 22 32

609004FA 25 14 24

609009FA 15 25 37

609005FA 0.8 14 24

609002FA 0.5 10.5 17

Nr prod. Rozmiar 
(cm)

Grubość 
(mm)

603502FA 60 0,5

603501FA 40 0,5

Nr prod. Średnica (mm) Długość (cm) Szerokość 
(cm)

Gramatura 
(g)

603503FA niebieski

120 90 350603504FA zielony

603505FA biały

GOSPODARKA 
MLECZNA
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PAPIER DO WYMION
• Silnie wchłaniający i trwały jednorazowy ręcznik papierowy do mycia wymion  

na sucho i mokro
• Zapobiega przenoszeniu bakterii pomiędzy zwierzętami

MOKRE RĘCZNIKI PAPIEROWE
• Wilgotne ręczniki papierowe 

nasączone 10% roztworem 
myjąco-dezyfekcyjnym Kenopure

• Przeznaczone do mycia  
i dezynfekcji strzyków przed 
udojem

• Ręcznik uodpornia skórę 
i zapobiega powstaniu 
mikrourazów oraz zapobieganie 
występowania zapaleń wymion

• Produkt posiada właściwości 
bakteriobójcze

Nr prod. 6030010FA

PŁYN DO TESTOWANIA MLEKA
• Test komórkowy wykonywany przed dojem służy do określenia 

zawartości komórek somatycznych w mleku surowym
• Test jest bardzo czuły - zmiana barwy i konsystencji mieszaniny 

występuje po przekroczeniu ilości 100.000 komórek somatycznych
• Pomaga określić stan zdrowotny wymienia na długo przed 

pojawieniem się zmian w mleku w postaci kłaczków, krwi, 
wodnistości itp. 

RĘCZNIKI SYNTETYCZNE
• Ręczniki syntetyczne o wysokiej jakości i dużej zdolności absorbcji
• Skład: 85 % wiskoza, 15 % polipropylen
Nr prod. 603052FA

RĘKAWICZKI DO BADAŃ RAKTALNO-WAGINALNYCH 
Z OCHRANIACZEM NA RAMIĘ I CZĘŚĆ KLATKI 
PIERSIOWEJ
• Długość: 120 cm
• 50 szt. w zestawie
Nr prod. 603052FA

Nr prod. Ilość arkuszy na 
rolce

Szerokość 
(mm)

Długość 
(mm)

Ilość w opako-
waniu

CP11401FA 200 230 250 12

CP11402FA 800 230 250 2

Nr prod. Pojemność (l)

603031FA 500

603032FA 1000

603033FA 5000

GOSPODARKA 
MLECZNA
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PIELĘGNACJA WYMION 
PO DOJU

MAŚĆ DO PIELĘGNACJI WYMION
• Zapewnia doskonałą regenerację, dzięki której skóra wymion 

jest bardziej elastyczna oraz mniej podatna na pękanie  
i uszkodzenia podczas dojenia

• Pojemność: 500 ml
Nr prod. 603008FA

KREM DO PIELĘGNACJI WYMION
• Bardzo łagodny dla skóry i tkanek wymion
• Zawiera Hama Melis, który sprawia, że skóra staje się elastyczna i odporna  

na pękanie
• Odpowiedni do pielęgnacji strzyków  

po ręcznym i mechanicznym  
dojeniu

• Nie zawiera wody i chroni  
skórę wymion przed  
wysychaniem

• Ma silne właściwości  
natłuszczające

• Zapewnia optymalną  
ochronę przed zimnem,  
wiatrem i niesprzyjającymi  
warunkami środowiskowymi

• Pojemność: 500 ml
Nr prod. 603012FA

KREM DO PIELĘGNACJI WYMION
• Zalecany w stanach zapalnych, 

przy trudno gojących się ranach 
oraz przy ukąszeniach owadów  
i poparzeniach słonecznych

• Zalecane stosowanie: zniszczoną 
skórę smarować po udoju 

• Pojemność: 400 ml
Nr prod. 603009FA

ŻEL KAMFOROWY DO PIELĘGNACJI WYMION
• Działa kojąco na podrażnione tkanki, pielęgnuje skórę
• Zmniejsza obrzęki w okresie okołoporodowym oraz te spowodowane stanami 

zapalnymi
• Skuteczny przy nerwobólach, bólach  

mięśniowych i stawowych
• Wspomaga przekrwienie tkanki  

gruczołowej i gwarantuje tym  
samym szybką sekrecję mleka

• Nie zawiera antybiotyków  
i innych substancji toksycznych

• Pojemność: 500 ml
Nr prod. 603008FA

BALSAM KAMFOROWY DO WYMION
• Zalecany do stosowania po dojeniu
• Stosowany regularnie uelastycznia skórę właściwą i naskórek 
• Poprawia naturalną odporność i chroni przed  

niesprzyjającymi czynnikami  
środowiskowymi

• Zawiera wybrane oleje roślinne  
i cenne wyciągi naturalne  
z roślin

• Pojemność: 500 ml
Nr prod. 603006FA



Pełna oferta na stronie     www.kramp.com28

AUTOMATY PASZOWE 
DLA TRZODY

Nr prod. Średnica 
(mm)

Ciężar 
(kg)

501250FA 250 2,2

501330FA 330 4,1

AUTOMAT PASZOWY AP WARCHLAKOWY
• Przeznaczony do karmienia „na sucho” 

warchlaków o wadze do 45 kg
• Wykonany w całości z płyty PE  

o grubości 8 mm
• Posiada plastikową, prostą w obsłudze 

regulację, a wszystkie okucia wykonane  
są ze stali nierdzewnej

• Śruby ocynkowane

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501012FA AP2W 2-stanowiskowy 20

501013FA AP3W 3-stanowiskowy 30

501014FA AP4W 4-stanowiskowy 40

501015FA AP5W 5-stanowiskowy 50

501016FA AP6W 6-stanowiskowy 60

501017FA AP7W 7-stanowiskowy 70

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501021FA AP1T 1-stanowiskowy 10

501022FA AP2T 2-stanowiskowy 20

501023FA AP3T 3-stanowiskowy 30

501024FA AP4T 4-stanowiskowy 40

AUTOMAT PASZOWY AP TUCZNIKOWY
• Przeznaczony do karmienia  

„na sucho” tuczników o wadze od 30 kg 
do końca tuczu

• Wykonany w całości z płyty  
PE o grubości 10 mm

• Posiada plastikową,  
prostą w obsłudze  
regulację, a wszystkie  
okucia wykonane są  
ze stali nierdzewnej

• Śruby ocynkowane

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501222FA AP2T/2 2-stanowiskowy/2-stronny 40

501223FA AP3T/2 3-stanowiskowy/2-stronny 60

501224FA AP4T/2 4-stanowiskowy/2-stronny 80

AUTOMAT PASZOWY AP TUCZNIKOWY, DWUSTRONNY
• Przeznaczony do karmienia „na sucho” tuczników  

o wadze od 30kg do końca tuczu
• Wykonany w całości z płyty PE o grubości 10 mm, posiada  

plastikową, prostą w obsłudze regulację, a wszystkie 
okucia wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501212FA AP2W/2 2-stanowiskowy/2-stronny 40

501213FA AP3W/2 3-stanowiskowy/2-stronny 60

501214FA AP4W/2 4-stanowiskowy/2-stronny 80

501215FA AP5W/2 5-stanowiskowy/2-stronny 100

501216FA AP6W/2 6-stanowiskowy/2-stronny 120

501217FA AP7W/2 7-stanowiskowy/2-stronny 140

AUTOMAT PASZOWY AP WARCHLAKOWY 
DWUSTRONNY
• Przeznaczony do karmienia „na sucho” 

warchlaków o wadze do 45 kg
• Wykonany jest w całości z płyty PE  

o grubości 8 mm
• Posiada plastikową, prostą w obsłudze 

regulację, a wszystkie okucia wykonane  
są ze stali nierdzewnej

• Śruby są ocynkowane

KARMIDŁO DLA PROSIĄT
• Przeznaczone do mleka, wody  

i pasz sypkich
• Bezpieczne dla zwierząt - bez 

ostrych krawędzi
• Posiada wtopiony gwint, 

umożliwiający montaż do rusztu
• Wykonane z polimerobelonu

AUTOMAT PASZOWY AP PROSIĘCY
• Przeznaczony do karmienia prosiąt w kojcu 

porodowym
• Pozwala na przyuczanie prosiąt  

do pobierania paszy z naszych  
automatów paszowych  
w kolejnych fazach rozwoju

• Ilość wysypywanej paszy  
reguluje się za pomocą  
pokrętła umieszczonego  
na ruchomej płycie czołowej

• Wykonany z trwałego  
materiału PE, metalowe  
wykończenia wykonane  
ze stali nierdzewnej 

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501002FA AP 2P 2-stanowiskowy 1 miot

501003FA AP 3P 3-stanowiskowy 1 miot

Nr prod. Nazwa Typ Obsada 
(szt.)

501031FA APM1T 1-stanowiskowy 10

501032FA APM2T 2-stanowiskowy 20

501033FA APM3T 3-stanowiskowy 30

AUTOMAT PASZOWY AP TUCZNIKOWY “NA MOKRO”
• Przeznaczony do karmienia „na mokro”  

tuczników o wadze od 30 kg do końca tuczu
• Posiada precyzyjny system podawania paszy, 

zapobiegający jej zawilgoceniu
• Wykonany w całości  

z płyty PE o grubości  
10 mm, wyposażony  
w precyzyjną regulację  
oczkową z korytem  
z plastiku
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KARMIDŁA I KORYTA 
DLA KONI I BYDŁA

KARMIDŁO DLA KONI I BYDŁA

KARMIDŁO Z ZAWIESIEM
• Pojemność (l): 13,5
• Długość (mm): 300
• Szerokość (mm): 350
• Wysokość (mm): 340
Nr prod. 1620100218

PAŚNIK
• Wymiary: 89 x 47 x 60 cm
• Pojemność: 130-140 l
Nr prod. 162059907

KARMIDŁO NAROŻNE OWALNE
• Pojemność (Ll): 16
• Długość (mm): 460
• Szerokość (mm): 440
• Wysokość (mm): 250
Nr prod. 1620100215

PAŚNIK
• Średnica wewnętrzna Ø180 cm
Nr prod. 162067907

KORYTO Z ZAWIESIEM
• Idealne koryto dla wszystkich rodzajów pasz, zarówno do treściwych jak 

i do objętościowych
• Kształt pozwala zwierzętom na dostęp do paszy z obu stron karmidła
• Możliwość zamocowania karmidła z zawiesiami na rurze
• Łatwe w czyszczeniu

Nr prod. Pojemność 
(l)

Długość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

1620100217 7 270 265 220

1620100204 11,5 310 280 385

1620100216 16 310 310 340

Nr prod. Pojemność 
(l)

Długość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

1620100208 50 1210 350 235

1620100020 100 2000 400 220

1620100207 120 1600 510 280
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KARMIDŁA 
DLA DROBIU

KARMIDŁO DLA DROBIU Z TWORZYWA
• Gwintowany drążek regulacji pobierania 

paszy
• Przegrody zapobiegające rozsypywaniu 

paszy
• Duża średnica zasypu 

KARMIDŁO AUTOMATYCZNE DLA DROBIU
• Innowacyjny karmnik dla drobiu z 1 mm grubości 

blachy ocynkowanej ogranicza straty paszy. 
Wchodząc na podest, ptak otwiera klapę która 
daje dostęp do paszy. Gumowy zderzak chroni 
klapę od uderza w ścianę tylną karmnika

• Dwa ptaki mogą jeść w tym samym czasie
• Karmnik jest wstępnie zmontowany,  

z wyjątkiem podestu i stóp, które są  
łatwe do zamontowania

• Nylonowe przegródki wewnątrz  
karmnika zapobiegają wygarnianiu  
paszy przez ptaki

KARMIDŁO DLA DROBIU
• Wykonane z tworzywa sztucznego

KARMIDŁO DLA DROBIU
• Wykonane z blachy  

ocynkowanej

KARMIDŁO DLA INDYKÓW OCYNKOWANE 
• Pojemność: 22 l
Nr prod. 702127AB

KARMIDO OCYNKOWANE

KARMIDŁO DLA DROBIU Z TWORZYWA
• 3 stopnie regulacji
• Plastikowa pokrywa
• Zabezpieczenie przed  

rozsypywaniem paszy
• Możliwość zawieszania
• Wykonane z wytrzymałego tworzywa

Nr prod. Pojemność (kg)

1646702005 5

1646702018 18

Nr prod. Pojemność (kg)

7027200 17

7027210 28

Nr prod. Pojemność (kg)

7022010 22

7022005 12

Nr prod. Pojemność (kg)

722125 8

702126 22

702127 37

Nr prod. Pojemność 
(kg)

Pojemność 
(kg)

702120AR 50 80

702121AR 50 160

702123AR 100 160

Nr prod. Pojemność 
(kg)

Pojemność 
(kg)

1646704002 50 100

1646704004 75 100

1646704006 100 100
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HODOWLA 
TRZODY CHLEWNEJ

Nr prod. Długość (mm) Szerokość (mm)

12702 920 800

1581126007 1150 800

OBCINACZ OGONKÓW AKUMULATOROWY
Obcinacz ogonków prosiąt VINK to poręczne urządzenie, zasilane przez 
najnowszej generacji akumulatory wielokrotnego ładowania. Jest 
przeznaczony do obcinania ogonków nowo narodzonych prosiąt (do 7 dni).
Urządzenie zostało starannie opracowane i przetestowane. Spełnia 
niezbędne wymogi europejskie. Obcinacz jest wyposażony  
w 2 akumulatory oraz adapter do ładowania.
Zalety:
• Ekstremalnie wysokie temperatury oraz specjalnie ukształtowane ostrza 

zapewniają idealne zasklepienie naczyń krwionośnych, eliminując ryzyko 
nadmiernego krwawienia lub zakażenia

• Bardzo szybkie nagrzewanie - gotowość  
do pracy w 10 sekund

• Pojemne akumulatory - jeden akumulator  
pozwala wykonać zabieg na 80 prosiętach

Nr prod. 1581140452

PŁYTA PRZEPĘDOWA DLA ŚWIŃ
• Jednowarstwowa płyta przepędowa wykonana z polietylenu
• Bardzo wytrzymała i łatwa do utrzymania w czystości

POGANIACZ DLA TRZODY TYPU GRZECHOTKA
• Wydaje dźwięk
• Idealna alternatywa dla poganiaczy elektrycznych
Nr prod. 1581126025

SPRAY ANTYINFEKCYJNY BLUESPRAY 
400 ML
• Spray dla zwierząt o właściwościach 

dezynfekujących i przeciwgrzybicznych
• Stosowany do dezynfekcii ran, podrapań, 

ugryzień itp. 
• Miejsca pokryte warstwą ochronną można 

zmyć cieplą wodą
Nr prod. 303001FA

SPRAY PRZECIW KANIBALIZMOWI 
400 ML ZERO BITE
• Spray o silnym zapachu, który zapobiega 

gryzieniu świńskich ogonów i uszu
• Zapobiega również kanibalizmowi wśród 

drobiu i innego inwentarza żywego
• Zalecenia: używać 1–2 razy dziennie  

w miejscach narażonych na ugryzienie
Nr prod. 303002FA
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POSKRAMIANIE 
I KONTROLA

Nr prod. Napięcie (V)

407010FA 6000

407011FA 5600
Nr prod. Nazwa

607001FA Koło przeciw samozdajaniu małe

607002FA Koło przeciw samozdajaniu średnie

607003FA Koło przeciw samozdajaniu duże

607010FA Koło przeciw samozdajaniu aluminiowe

POGANIACZ ELEKTRYCZNY NA BATERIE 4 X LR14/C
• Łatwy w obsłudze i ekonomiczny
• Całkowicie zamknięta obudowa zabezpiecza 

urządzenie przed kurzem, brudem, oparami  
i silnymi strumieniami wody

• Urządzenie wydaje dźwięk
• Włącznik/wyłącznik zabezpiecza przed 

przypadkowowym uruchomieniem
• Wyposażony w elastyczne przedłużenie  

z polikarbonu o długości 71 cm 

POGANIACZ ELEKTRYCZNY AKUMULATOROWY
• Posiada całkowicie zamkniętą obudowę
• Wydaje dźwięk
• Włącznik/wyłącznik zabezpiecza przed 

przypadkowowym uruchomieniem
• Wyposażony w elastyczne przedłużenie  

z polikarbonu o długości 71 cm 
• Napięcie (V): 6000
Nr prod. 407012FA

LASKA POSKROMU UNIEMOŻLIWIAJĄCA KOPANIE
Nr prod. 405001FA

PĘTLA DO BLOKOWANIA NÓG
• Wykonana z nylonu
• Możliwość prania
• Ułatwia wstawanie krów  

po ocieleniu
• Chroni przed obrażeniami
Nr prod. 405061KR
Nr prod. 405060KR

KOŁO PRZECIW SAMOZDAJANIU

Nr prod. Długość (mm) Średnica (mm)

405050FA 3,2 12

405055FA 1,8 8

LINKA DO TRANSORTU BYDŁA
• Z mieszanki juty i polipropylenu (PP)
• Z małą szlufką 
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Nr prod. Długość 
(cm)

Szerokość 
(cm)

803020KR 90 4

803021KR 100 4

803022KR 110 4

803023KR 120 4

803024KR 130 4

803025KR 150 4

OBROŻE I UWIĄZY

OBROŻA DLA BYDŁA BEZ KÓŁKA I ŁAŃCUSZKA
• Wyjątkowa wytrzymałość zapewniona przez specjalne szwy i splot materiału
• Zakończenia i otwory są zabezpieczone termicznie
• Materiał wzmocniony naturalną skórą dla bezpiecznego zapięcia

OBROŻA Z ŁAŃCUCHEM 77 CM
• Wyjątkowa wytrzymałość zapewniona przez specjalne szwy i splot materiału
• Zakończenia i otwory są zabezpieczone termicznie

Nr prod. Długość 
(cm)

803030KR 90

803031KR 100

803032KR 110

803033KR 120

803034KR 130

803035KR 150

Nr prod. Długość 
(cm)

803040KR 90

803041KR 100

803042KR 110

803044KR 120

803045KR 130

OBROŻA DLA OWIEC I CIELĄT
• Wzmacniana skórą obroża ze sprzączką
• Wszystkie łańcuchy do obroży ocynkowane
• Grubość ogniwa: 5 mm

OBROŻA Z OGNIWEM D, STANDARD
• Wzmacniana skórą obroża ze sprzączką rolkową i podwójnym trzpieniem
• Kolor zielony z białymi paskami
• Wszystkie łańcuchy do obroży ocynkowane
• Grubość ogniwa: 6 mm 

Nr prod. Długość (cm) Szerokość 
(cm)

803010KR 65 4

803011KR 85 4

Nr prod. Długość (cm) Szerokość 
(cm)

803015KR 150 5

803016KR 130 4

803012KR 170 7

ŁAŃCUCH POJEDYNCZY Z KARABIŃCZYKIEM, 66 CM
Nr prod. 805052KR  

ŁAŃCUCH PODWÓJNY  
Z KARABIŃCZYKIEM, 70 CM
Nr prod. 805051KR 

OBROŻA Z OGNIWEM D 6 MM
• Specjalny splot materiału, szwy i mocne 

ocynkowane okucia zapewniają wyjątkową 
wytrzymałość

• Materiał wzmocniony naturalną skórą  
dla bezpiecznego zapięcia
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OBROŻE I UWIĄZY
KANTAR
• Wyjątkowa jakość dla najwyższych wymagań
• Wykonany z przyjaznego dla skóry materiału
• Z regulowaną opaską na głowę i nos
• Wzmacniany skórą
• Z owalnym ogniwem i pierścieniem w kształcie litery D
• Kolor oliwkowy z cynkowym wzorem

KANTAR Z ŁAŃCUSZKIEM
• Posiada regulowaną opaskę na głowę  

i łańcuch na brodę 
• Możliwość dociągania, która pomaga  

w kontrolowanym prowadzeniu zwierzęcia  
Nr prod. 803100KR

URZĄDZENIE PORODOWE
• Umożliwia odebranie nawet najtrudniejszych porodów jednej osobie
• Uchwyt obejmujący zad krowy uniemożliwia zsuwanie się wycielacza, dzięki 

czemu po naciągnieciu linek porodowych wycielacz utrzymuje się samoczynnie 
na zadzie krowy, dając osobie asystującej możliwość zwolnienia obu rąk

• Umożliwia ciągnięcie w kierunku tyłu oraz w górę i w dół
• Pozwala na pracę w pozycji stojącej i leżącej oraz szybkiego zwolnienia 

mechanizmu przy zbyt dużym naciągu
• Linki porodowe w zestawie 

WYCIELACZE
URZĄDZENIE PORODOWE ZE ZMIENNYM NACIĄGIEM
• Ruchomo zamontowana obejma umożliwia ciągnięcie w dół zgodnie 

z naturalnymi potrzebami, szczególnie przy porodach z pośladkowym 
ułożeniem płodu

Nr prod. 1582160178

Nr prod. Długość (cm)

1582160166 160

1582160168 180

1582160120 200

Nr prod. Nazwa

803110KR dla krów i młodych byków

803120KR dla cieląt
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STANOWISKA 
DLA BYDŁA

PRZEGRODA STANOWISKOWA
• Wykonana ze stali ocynkowanej

PRZEGRODA STANOWISKOWA
• Wykonana ze stali ocynkowanej

MATY LEGOWISKOWE MAYO
• Zbudowane z tworzywa EVA (maleńkie, zamknięte 

komórki wypełnione gazem umożliwiające ich 
sprężanie pod naciskiem i rozszerzanie, gdy brak 
ucisku)

• Nie powodują wyrywania sierści na stawach 
skokowych - w przeciwieństwie do mat gumowych

• Miękkie i sprężyste
• Antypoślizgowe (nawet mokra mata zapewnia 

doskonałą przyczepność)
• Nieścieralne (powierzchnia pozostaje niezmienna 

przez cały okres użytkowania)
• Higieniczne (powierzchnia nie posiada perforacji 

dzięki czemu łatwo usunąć z nich odchody)
• Niechłonne (nie wchłaniają płynów)

Nr prod. Nazwa

1613STA2103
Przegroda stanowiskowa typ IIA,  

z nakładką

1613STA2103L
Przegroda stanowiskowa typ IIA, lewa, 

ocynkowana

1613STA2103P
Przegroda stanowiskowa typ IIA, prawa, 

ocynkowana

Nr prod. Nazwa

1613STA2104 Przegroda stanowiskowa typ IIB

1613STA2104L Przegroda stanowiskowa typ IIB, lewa

1613STA2104P Przegroda stanowiskowa typ IIB, prawa

Nr prod. Nazwa Długość 
(cm)

Szerokość 
(cm)

Wysokość 
(cm)

16405180120 Mayo Maxi Bed 190 120 32

16405185115 Mayo Mat 185 115 24

16405181115 Mayo Mattress 180 115 44
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KOJCE I WYGRODZENIA DLA TRZODY 
CHLEWNEJ

RUSZT
• Do montażu na wspornikach rusztu
• Z powierzchnią antypoślizgową 

KLATKA PORODOWA OCYNKOWANA, BEZ MOCOWAŃ
• Możliwość mocowania do podłoża za pomocą kołków rozporowych
• Elementy ocynkowane ogniowo
• Skokowa regulacja szerokości (52/57/62/67 cm) i długości (135 - 175 cm co 5 cm)
Nr prod. 012000

KARMNIK METALOWY DO KLATKI PORODOWEJ
• Karmnik do klatek z mocowaniami do koryt prostych
Nr prod. 16201301

FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWIDUALNEGO EKO
• Wykonana ze stali ocynkowanej
Nr prod. 161310011

KORYTO
• Wykonane z polimerobetonu

WSPORNIK RUSZTU Z WŁÓKNA SZKLANEGO
• Wspornik przeznaczony do montażu rusztu dla trzody
• Odporny na warunki panujące w budynkach inwentarskich 

Nr prod. Nazwa Długość 
(cm)

Szerokość 
(cm)

1618534101 Ruszt maciorowy 60 40

1618534100 Ruszt warchlakowy 60 40

161817383 Ruszt maciorowy pełny 60 40

Nr prod. Nazwa

16201601 Koryto proste dzielone do klatek porodowych, polimerobeton

1618534101 Koryto skośne do klatki porodowej, polimerobetonowe , lewe

Nr prod. Długość 
(cm)

Szerokość 
(cm)

Wysokość 
(cm)

16190228532 360 2,6 8,5

1618171180 360 2,6 12
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DEZYNFEKCJA 
I CZYSZCZENIE

PREPARAT MAX-DRY DO SUCHEJ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, 25 KG
Preparat do poprawy warunków higienicznych w budynkach inwentarskich,  
w których utrzymywane jest bydło, świnie, owce, konie, drób oraz zwierzęta futerkowe. 
• Posiada dużą zdolność absorbcji
• Niemal neutralne pH = 7,7 nie wywołuje podrażnień skóry i stawów
• Nadaje się do suchej kapieli prosiąt
• Może być używany do suchej kąpieli racic
• Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach inwentarskich, wiążąc opary 

amoniaku
• Ogranicza rozwój larw much oraz innych insektów
Składniki ograniczające rozwój bakterii i grzybów:
• Wysokiej jakości węglan wapnia
• Specjalna kompozycja ekstraktów roślinnych
• Naturalne dodatki zapachowe
Stosowanie:
• 50 gram/m² 2-4 razy w tygodniu 
Nr prod. 406001FA

NEUTRALNY ŚREDNIOPIANOWY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY
Viropol to nowa generacja preparatów dezynfekujących przeznaczonych  
do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości 
mikrobiologicznej (0°C<temp.<70°C).
Właściwości:
• Wysoka skuteczność biobójcza (bakterie Gram(+)(-), przetrwalniki, wirusy, grzyby)
• Bardzo niski stopień korozji materiałowej (bezpieczny dla większości powierzchni, 

neutralne pH)
• Niska toksyczność dla ludzi i zwierząt, brak działania kancerogennego
• Niskie skuteczne stężenia robocze bez względu na twardość wody (0,25 - 0,5%)
• Nie zawiera metali ciężkich
• Wysoki stopień biodegradacji
Zastosowanie preparatu Viropol w dezynfekcji:
• Pomieszczeń i maszyn produkcyjnych przemysłu  

spożywczego
• Pomieszczeń i urządzeń w hodowli, uprawie  

i ogrodnictwie
• Powietrza w hali metodą zamgławiania
• Środków transportu do przewozu żywności
• Obuwia w matach i wannach dezynfekcyjnych 
Nr prod. 406001FA

OCHRANIACZE NA BUTY, 50 SZT. 
Nr prod. 105001FA

MATA DEZYNFEKCYJNA PRZEJAZDOWA 
• Do użycia przed wejściami oraz w przejazdach
• Szorstki, mocny materiał na powierzchni, łatwo pochłaniający płyny
• Nieprzepuszczalny materiał na spodzie i po bokach, zapobiega wypływaniu płynów
• Maksymalna prędkość przejazdu przez matę 5km/h 
• Długość: 380 cm
• Szerokość: 110 cm
• Grubość: 4 cm
Nr prod. 1640452065

MATA DEZYNFEKCYJNA 
• Do użycia przed wejściami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób
• Szorstki, mocny materiał na powierzchni, łatwo pochłaniający płyny
• Nieprzepuszczalny materiał na  

spodzie i po bokach, zapobiega  
wypływaniu płynów

PŁYNNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY FORCE 7 
• Skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy i H1N1, ASF - badania 

potwierdzone przez Państwowy Instytut Weterynarii
Szerokie spektrum działania:
• Bakteriobójcze 0,4%
• Wirusobójcze 1%
• Grzybobójcze 2%

OSŁONA PADLINY MODEL 200 
• Do zakrywania padniętych zwierząt (prosiąt, 

świń i cieląt) 
• Wykonana z wysokiej jakości odpornego  

na promieniowanie UV polietylenu
• Z uchami do zawieszania oraz dwoma 

uchwytami do noszenia ze stali szlachetnej
• Długość: 230 cm
• Szerokość: 130 cm
• Wysokość: 57 cm
Nr prod. SU1600200

Nr prod. Długość 
(cm)

Szerokość 
(cm)

Wysokość 
(cm)

1640452010 45 45 4

1640452020 85 60 4

1640452025 120 100 4

1640452040 180 90 4

Nr prod. Zawartość 
(kg)

FORCE705  5

FORCE710  10

Nr prod. Zawartość 
(kg)

1705051001 1

1705051005 5
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SYSTEM WENTYLACJI

TERMOSTAT T15-4
• Przeznaczony do sterowników 

automatycznych
• W połączeniu z sterownikiem 

STD-A umożliwia pięciostopniową 
regulację obrotów  w zależności  
od nastawionej temperatury

• Zmiana temperatury zewnętrznej 
o 1ºC w stosunku do nastawionej, 
powoduje przełączenie sterownika 
na kolejny poziom obrotów  
(25 - 100%)

Nr prod. TT1540PRM1C

WENTYLATOR KOMINOWY
Wentylatory Farma produkowane są 
przez holenderską firmę Vostermans 
Ventilation znaną na całym świecie.

MIESZACZ POWIETRZA VOSTERMANS VENTILATION DO OBÓR
• Mieszacz zapewnia ruch świeżego powietrza wokół zwierzęcia, szczególnie 

latem wewnątrz budynków, w których temperatura wzrasta do zbyt wysokiego 
poziomu

• Prowadzi do stabilizacji mikroklimatu
• Zmniejsza ilość much w okolicy krów
• Emituje niski poziom hałasu - 67 dB(A)
• Wytrzymuje trudne warunki w budynkach inwentarskich - np. wysokie stężenie 

amoniaku
• Do instalacji na wysokości  

min. 2,5 m pod kątem 10-12o

Nr prod. Napięcie 
(V)

Wydajność 
(m³/h)

Obciążenie 
(A)

Średnica 
zewn. (mm)

1616032050 230 7050 1,4 512

1616032005 230 13300 2,6 709

1616032013 400 48000 4,5 / 2,6 1284

Nr prod. Napięcie 
(V)

Wydajność 
(m³/h)

Obciążenie 
(A)

Średnica 
zewn. (mm)

1616033240 230 4450 1,2 400

1616033250 230 8450 1,9-2,1 500

1616033263 230 12400 2,5-2,7 630

STEROWNIK MANUALNY STD

Nr prod. Napięcie 
(V)

Maks. 
Prąd (A)

RSTD05A0M1 400 5

RSTD08A0M1 400 8

RSTD12A0M1 400 12

STEROWNIK AUTOMATYCZNY STD-A
• Umożliwia automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika wentylatora 

3-fazowego w pięciu zakresach (25 - 100% mocy wentylatora)
• Tryb automatyczny dostępny jest  po podłączeniu termostatu T15-4 

(sprzedawany oddzielnie)
• Wytrzymały, odporny na skoki napięcia  

i przeciążenia
• Do zastosowania zarówno do nowych  

i istniejących systemach wentylacyjnych
• Ręczna regulacja w pięciu stopniach
• Posiada aluminiową obudowę odporną 

na zachlapanie wodą IP43  

Nr prod. Napięcie 
(V)

Maks. 
Prąd (A)

RSDA05A0M1 400 5

RSDA08A0M1 400 8

RSDA12A0M1 400 12

WENTYLATOR ŚCIENNY FARMA
Wentylatory ścienne stosowane w wentylacji budynków dla bydła, trzody oraz 
drobiu. Świetnie nadają się również do hal produkcyjnych, fabryk i innych obiektów 
wymagających dużej wymiany powietrza.
Najwyższa jakość gwarantowana przez:
• Aluminiowy korpus silnika
• Specjalne łożyska zamknięte, ze smarem odpornym na wysokie temperatury
• Odporne na korozję elementy silnika oraz mocowania
• Izolacja silnika klasy “F” odporna na wysokie temperatury
Wentylatory Farma charakteryzuje:
• Niskie zużycie energii
• Niski poziom hałasu
• Bardzo duża wydajność  

i żywotność
• Odporność na trudne warunki  

- kurz i zachlapania wodą  
(zgodne z normą: IP-55)

• Możliwość regulacji obrotów  
z użyciem regulatorów

Nr prod. Napięcie 
(V)

Wydajność 
(m³/h)

Obciążenie 
(A)

Średnica 
zewn. (mm)

1616033140 230 4450 1,2 400

1616033150 230 8450 1,9-2,1 500

1616033163 230 12400 2,5-2,7 630
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SYSTEM ZADAWANIA 
PASZ

CZUJNIK POZIOMU PASZY SILNIK ELEKTRYCZNY PASZOCIĄGU PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA PASZOCIĄGU 
SPIRALNEGO

Nr prod. Nazwa

1619017504 Czujnik mechaniczny poziomu paszy

1619026009 Czujnik indukcyjny poziomu paszy

Nr prod. Moc

015602 0,75 kW

015603 1,1 kW

Nr prod. Przełożenie

015404 4 : 1

015408 8 : 1

Nr prod. Nazwa

1619015500 But pod silos do paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

1619015504 Spust paszowy paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

16190155041 Zasuwa dozownika paszy i spustu paszowego, 55 mm

1619015506 Spirala paszociągu, Ø 55 mm

1619015507 Króciec paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

1619015509 Rura paszowa paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

1619015510 Oś paszociągu spiralnego, kompletna, Ø 55 mm

16190155081 Jednostka końcowa paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

1619015505 Łuk paszociągu spiralnego, Ø 55 mm

Nr prod. Nazwa

1619015508 Jednostka końcowa paszociągu spiralnego, Ø 75 mm

1619015520 Szafka sterująca paszociągu, 0,75 kW

1619017500 But pod silos do paszociągu spiralnego, Ø 75 mm

1619017501 Spirala paszociągu, Ø 75 mm

1619017503 Spust paszowy paszociągu spiralnego, Ø 75 mm

1619017505 Króciec paszociągu spiralnego, Ø 75 mm

1619017506 Rura paszowa paszociągu spiralnego, Ø 75 mm

1619017510 Oś paszociągu spiralnego, kompletna, 75 mm

1619017512 Łuk paszociągu spiralnego, O 75 mm, dł. 542 mm

1619017502 Łuk paszociągu spiralnego, O 75 mm
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ZWALCZANIE 
GRYZONI I INSEKTÓW

GRANULAT NA MYSZY I SZCZURY
• Preparat przeznaczony do ochrony budynków 

inwentarskich, mieszkań, lokali użyteczności 
publicznej, magazynów, obiektów produkcyjnych 
i handlowych

• Preparat zaleca się stosować w stacjach  
deratyzacyjnych, w miejscach najczęściej  
odwiedzanych przez gryzonie (na drogach  
przebiegu i w pobliżu kryjówek) 

PREPARAT OWADOBÓJCZY 
K-OTHRINE 2,5 FLOW, 10 ML
• Płyn do sporządzania 

zawiesiny wodnej
• Przeznaczony do zwalczania 

owadów latających  
i biegających

• Preparat działa kontaktowo, 
efekt biobójczy następuje  
po zetknięciu owada  
z opryskaną powierzchnią

Nr prod. 1594602101

AEROZOL NA MUCHY, 250 ML
• Preparat do zwalczania 

much i innych 
owadów latających 
w pomieszczeniach 
mieszkalnych i obiektach 
użyteczności publicznej

Nr prod. 1594014401

PREPARAT OWADOBÓJCZY 
ASCYP, GRANULAT, 125 G
• Preparat owadobójczy  

w formie drobnego 
granulatu 

• Służy do sporządzania 
roztworu do malowania 
albo opryskiwania 
powierzchni

Nr prod. 1594070125

PASTA NA MYSZY I SZCZURY
• Trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa  

w formie pasty 
• Właściwości mumifikujące do zwalczania 

szkodników sanitarnych: szczurów i myszy

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY
• Trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa  

w formie kostki o właściwościach 
mumifikujących nasączonej woskiem  
do zwalczania szczurów i myszy

Nr prod. Zawartość (g)

1704010400FA 4000

1704010030FA 300

Nr prod. Zawartość (g)

1704020020FA 3000

1704020300FA 200

Nr prod. Zawartość (g)

1704030300FA 3000

1704030020FA 200

Nr prod. Nazwa

1704082010 Stacja deratyzacyjna na szczury typu Tunel

1704082006 Stacja deratyzacyjna na myszy

1704182008 Chwytacz na myszy

1704182003 Łapka na szczury, metalowa

VV299618 Żywołapka na myszy i szczury
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ZWALCZANIE 
INSEKTÓW

LAMPA OWADOBÓJCZA
• Idealna do zastosowania w budynkach inwentarskich, fabrykach, sklepach spożywczych, 

magazynach mięsa, szpitalach
• Lampa owadobójcza wykorzystuje światło UV do wabienia latających owadów, w tym much, 

ciem i komarów, a następnie śmiertelnie razi je wysokim napięciem
• Posiada gładką powierzchnię, która jest odporna na rdzewienie, pękanie i blaknięcie
• Specjalnie zaprojektowana świetlówka UV wykorzystuje światło ultrafioletowe, które jest 

nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt
• Zewnętrzna siatka zapewnia ochronę przed siatką pod napięciem
• Urządzenie nie używa środków chemicznych ani aerozoli, nie tworzy oparów, zapachu ani 

bałaganu oraz nie tworzy zanieczyszczeń  

PREPARAT OWADOBÓJCZY DELTACAPS PBO, 
50 ML
• Płynny koncentrat do sporządzania zawiesiny 

wodnej
• Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe, 

efekt biobójczy pojawia się od 1 do 24 h po 
zabiegu

• Przeznaczony jest do zwalczania owadów 
biegających jak: prusaki, karaluchy, pluskwy, 
mrówki i rybiki cukrowe w higienie sanitarnej

• Może być stosowany w mieszkaniach, 
pomieszczeniach gospodarczych, zakładach 
produkcyjnych, przetwórstwa spożywczego, 
magazynach, obiektach handlowych, 
inwentarskich, pomieszczeniach biurowych, 
lokalach użyteczności publicznej, hotelach, itp.

• Substancja czynna: deltametryna 50g/l
Nr prod. 1594011050

PREPARAT OWADOBÓJCZY QUICK BAYT 
SPRAY, 125 G
• Preparat w postaci granulek  

do sporządzania roztworu wodnego 
• Do stosowania w gospodarstwach 

wiejskich lub budynkach gospodarczych 
takich jak kurniki, klatki hodowlane, 
pomieszczenia dla zwierząt oraz  
w miastach na wysypiskach śmieci, 
śmietnikach, w obiektach magazynowych, 
na podwórkach, itp.

• Zawiera nową substancję czynną 
imidakloprid, skuteczną także przeciwko 
szczepom much, które wykształciły 
odporność, np. przeciwko związkom 
fosforoorganicznym lub karbaminianom

Nr prod. 1594041012

LEPY NA OWADY

Nr prod. Nazwa

902001FA Lep dwustronny 170 x 240 mm, op. 10 szt

902002FA Lep na muchy płaski 80 x 320mm

902003FA Lep na muchy kurtyna 340 x 600 mm, op. - 4 szt.

902004FA Lep na muchy okrągły

902005FA Lep na muchy na rolce, 10 x 25cm

902007FA Lep na muchy okrągły, 4 szt.

903001FA Lampa owadobójcza 2 x 15 W

902006FA  Taśma lepowa, 400 m 

Nr prod. Nazwa

903001FA Lampa owadobójcza 2 x 15 W

903002FA Lampa owadobójcza 2 x 20 W
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OBROŻE, OPASKI I CYFRY 
IDENTYFIKACYJNE

OBROŻA IDENTYFIKACYJNA CYFRA DO OBROŻY
• Szerokość: 45 mm
• Wysokość: 45 mm

OPASKA PLASTIKOWA
• Do znakowania długookresowego krów w kojcu
• Wykonana z najwyższej jakości tworzywa 

sztucznego
• Nieopisana
• Długość ok. 37 cm

Nr prod. Nazwa Szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)

803090KR niebieska 120 4

803091KR biała 120 4

803092KR biało-czarna 130 4

Nr prod. Nazwa

306000FA Cyfra do obroży, nr 0 żółta

306001FA Cyfra do obroży, nr 1 żółta

306002FA Cyfra do obroży, nr 2 żółta

306003FA Cyfra do obroży, nr 3 żółta

306004FA Cyfra do obroży, nr 4 żółta

306005FA Cyfra do obroży, nr 5 żółta

306069FA Cyfra do obroży, nr 6/9 żółta

306007FA Cyfra do obroży, nr 7 żółta

306008FA Cyfra do obroży, nr 8 żółta

Nr prod. Nazwa

308012FA  Opaska plastikowa niebieska

308013FA  Opaska plastikowa zielona

308011FA  Opaska plastikowa czerwona

308010FA  Opaska plastikowa żółta
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KREDKI I SPRAYE

SPRAY DO ZNAKOWANIA OWIEC
• Kolorowe i szybko schnące 

oznakowanie
• Kolor jest łatwy do wymycia z wełny 

po strzyżeniu
• Pojemność: 500 ml

SPRAY DO ZNAKOWANIA
• Idealny do znakowania wszystkich 

zwierząt, szczególnie trzody chlewnej
• Podczas znakowaniania nie ma kontaktu 

ze skórą zwierzęcia, co zapobiega 
przenoszeniu drobnoustrojów pomiędzy 
zwierzętami

• Bardzo bezpieczny w stosowaniu
• Wydajny
• Szybkoschnący
• Pojemność: 500 ml

KREDKI DO ZNAKOWANIA
• Łatwe w użyciu dzięki obrotowemu sztyftowi 
• Do krótkotrwałego znakowania świń, owiec i bydła 
• Farby dobrze kryjące

Nr prod. Kolor

303031FA  czerwony

303033FA  niebieski

303032FA  zielony
Nr prod. Kolor

303003KR zielony

303013KR czerwony

303023KR niebieski

Nr prod. Kolor

307001KR niebieska

307009KR czerwona

307003KR zielona

307004KR żółta

307005KR pomarańczowa

307006KR fioletowa

307007KR czarna



NAPĘDZAMY
TWÓJ BIZNES. 

40
TYSIĘCY KLIENTÓW

500+
TYSIĘCY CZĘŚCI
W SKLEPIE INTERNETOWYM

24
BIURA SPRZEDAŻY ZAMÓWIENIE DO GODZ. 18:00,

TOWAR NASTĘPNEGO DNIA

Kramp to jeden z największych dostawców części do maszyn               
i akcesoriów dla branży rolniczej w Europie. Od 1951 r. wspieramy 
rolników i przedsiębiorców za pośrednictwem naszej sieci 
dealerów. Dbając o interesy naszych klientów, gwarantujemy 
szybkość dostaw i dostępność produktów. Naszą szeroką ofertę 
asortymentową i rozwiązania biznesowe, które ułatwią Twoją 
pracę znajdziesz na www.kramp.com.

Nasi Specjaliści ds. Produktu pomogą Ci w doborze 
produktu i odpowiedzą na związane z nim pytania 
techniczne:
tel.: 63 240 06 84
e-mail: sklep_warsztat_zootechnika.pl@kramp.com

Opiekun Klienta udzieli Ci informacji 
o statusie zamówienia, sprawdzi 
status wysyłki i wyjaśni kwestie 
związane z fakturami:
tel. 63 240 91 00
e-mail: info.pl@kramp.com


