
„Zemědělská technika“ 

 

50063 - Váha - Mincíř 100kg ……………………………………… 696,- 

50197 – Váha - Mincíř 200kg ……………………………………. 785,- 

Váha vážící až 100 kg, nárazuvzdorné kovové pouzdro se dvěma stabilními ocelovými háky. Přesné 

okamžité vážení na jakémkoli místě. 

 

30890 – Váha – na zvěř 200 kg digitální …………………… 1.798,- 

Elektronická LCD závěsná váha do 200 klg, umožňuje ve 100g krocích přesné vážení hmotnosti až do 

200 kg. Lze vážit v kg nebo librách. Rozměry cca DxŠxV = 16,5x9,5x3,5 cm, vč. 2 baterií CR2032 3V. 

Váha se automaticky vypne, když se nepoužívá po dobu asi 2 minut. 

 

50097 – Obal  - Big Bag 1500kg, 90x90x90cm …………………. 400,- 

Pro skladování a přepravu sypkých materiálů všeho druhu, například, hobliny, písek, obilí, hnojivo, 

atd., testováno EFIBCA Standart 005, se 4 zdvihacími smyčkami. Rozměr: 90x90x90 cm, uzavřené dno. 

Materiál: 100% polypropylen. 



 

50098 - Obal - Big Bag 1000kg, s výsypkou, 90x90x120cm ………………. 450,- 

Pro skladování a přepravu sypkých materiálů všeho druhu, například, hobliny, písek, obilí, hnojivo, 

atd., testováno EFIBCA Standart 005, se 4 zdvihacími smyčkami. Rozměry: 90x90x120 cm, s výpustí ve 

spodní části. Materiál: 100% polypropylen. 

  

50229 - Obal - Big Bag Q 1000 kg 90x90x160 s výsypkou ………….. 503,- 

Big Bag Q Panel, pro skladování a přepravu lehce tekoucích sypkých materiálů. Bezpečnost 5: 1, 4 
zvedací smyčky 30 cm. Rozměr: 90x90x160 cm, pánev s vývodem,  top s sukně pro uzavření, vnitřní 
vyztužení zabraňuje vyboulení Big Bag a umožňuje snadnější plnění, kapacita 1.000 kg Materiál: 100% 
polypropylen. 

 

 

 



 

„Dopravní technika“ 

 

31144 – Nosič – koš, pozinkovaný s rychloupínáním …………….  4.956,- 

Dobrovolně testováno: DEKRA Automobil GmbH, Automotive testovacího centra, 01998 Klettwitz 

2011 Report No. 25787, v souladu s § 30 StVZO. Směrnice 74/483 / EHS. Kompletní zprávu je možné 

si vyžádat od nás. Revírový záďový nosič s rychlospojkou. - Pro přepravu, např zvěře má rychloupínání 

na tažné zařízení, rychlá montáž s pojistkou, svařovaný dvojitý rám. Hmotnost pouhých 11 kg, 

rozměry cca DxŠxV = 105x45x16 cm, pozinkované, (dodáváno bez osvětlení). 

 

30726 - Nosič – koš, šedý s rychloupínáním …………….  4.533,- 

Dobrovolně testováno: DEKRA Automobil GmbH, Automotive testovacího centra, 01998 Klettwitz 

2011 Report No. 25787, v souladu s § 30 StVZO. Směrnice 74/483 / EHS. Kompletní zprávu je možné 

si vyžádat od nás. Revírový záďový nosič s rychlospojkou. - Pro přepravu, např zvěře má rychloupínání 

na tažné zařízení, rychlá montáž s pojistkou, svařovaný dvojitý rám. Hmotnost pouhých 11 kg, 

rozměry cca DxŠxV = 105x45x16 cm, lakováno stříbřitě šedou barvou, (dodáváno bez osvětlení). 

 

20121 – Rychloupínací mechanismus s pojistkou ………………… 1.717,- 

Páka rychloupínání půro nosiče. Dodávka bez koše. 



 

 

31530 – Univerzální válec pro zadní nosič ……………………….. 785,- 

Univerzální válec pro zadní nosič s kuličkovými ložisky, hmotnost pouze 1,5 kg, rozměry cca DxŠxV = 

35x5x10 cm, pozinkováno, pro upevnění s 3 cm třmeny a šrouby pro snadné snímání. Umožňuje 

pohodlnější nakládku těžkých kusů zvěře. 

      

         

31450 – Nosič skládací, pozinkovaný ……………………………. 12.662,- 

Skládací pozinkovaný nosič pro přepravu zvěře nebo materiálu. Opevnění pomocí šroubu na tažné 
zařízení. Svařovaný rám. Skládací boční díly, sklápěcí pro snazší nakládání těžké zvěře. Váží pouze 12 
kg. Rozměry při složení LxBxH = 76x55x20 cm, rozloženo – rozměry ca. LxBxH = 150x55x20 cm, 
pozinkováno. S podrobným návodem na montáž. 

 

31146 – Naviják 12V Premium s dálkovým ovládáním …………………….. 3.692,- 

12 V Premium autonaviják s dálkovým ovládáním, zatížení do 2700 kg, lze jej snadno upevnit nebo 
sejmout. Průvlak s válečky. Ovládání pomocí dálkového ovládání nebo kabelového dálkového 
ovládání, extra dlouhý kabel, proto je vhodný i pro dlouhá vozidla. Manuální použití ruční klikou bez 



elektřiny je to možné. Rozměry cca 39x26x22 cm, hmotnost cca 13 kg. Dálkové ovládání (100 m 
rozsah) a praktické příslušenství v sadě. 

 

31084 – Naviják 12 V, 2,5t s dálkovým ovládáním ………………….. 3.418,- 

12 V auto naviják s dálkovým ovládáním, zatížení až 2500 kg, lze jej snadno upevnit i sejmout. Je 
možno jej používat v přední i zadní části vozu. Ovládání pomocí dálkového ovládání nebo kabelového 
dálkového ovládání, s dlouhým kabelem, tedy je vhodný i pro dlouhá vozidla. Manuální použití ruční 
klikou bez elektřiny je to možné. Rozměry cca 26x20x24 cm, hmotnost cca 13 kg. Dálkové ovládání 
(jedno náhradní).  

 

31131 – Naviják 12 V Motor, do 3,16 t ………………………………… 4.748,- 

12V motorový naviják 3,16 tuny. Pro auta nebo zvláště vhodný pro montáž na čtyřkolky, ATV (4x4) a 
užitková vozidla, tři planetové převodovky a 4 válce pro optimální vedení lana. Manuální a 
automatická brzda při selhání napájení. Tažná rychlost 680 kg - 2,4 m / min. Příslušenství: asi 1,50 m 
kabel k baterii, kabel 3m dálkové ovládání, montážní deska, lano 13 m, Ø 5,0 mm, o bubnové 
Rozměry: 51 mm - šířka 74 mm, cca rozměry: 36 x 11, 8 x 11x8 cm, Montážní deska 76,2x124 mm, 
motor 12 V, 1.0 HP, 750 W výkonu, hmotnost 11,5 kg. 

 

31440 - Profi-naviják 12 V, 2700 kg, syntetické lano …………………………… 5.520,- 



12V naviják motor se syntetickým lanem, tažná síla 2700 kg. 
Pro auta nebo zvláště vhodný pro montáž na čtyřkolky, ATV (4x4) a užitková vozidla.  Manuální a 
automatická brzda při selhání napájení.  
• trakce 2700 
• převodový poměr 153: 1 
• Motor 1,2 12V DC KW 
• Rozměry: 338 x 123 x 138 mm 
• Bubnové Rozměry: 38 průměr mm - šířka 73 mm 
• Syntetické lano 14 m, 4,8 mm průměr. 
• Montážní deska: 125 x 165 mm. 
• Hmotnost 8 kg 

 

31439 - Profi-naviják 12 V, 10800 kg, 27 m syntetické lano …………………… 18.690,- 

12 V naviják se syntetickým lanem (HPPE),pro zatížení do 10.800 kg s kladkou (není součástí balení).  
28 m dlouhé syntetické lano a hák a 1 průvlakem, pracující na dálkovém ovladači 3,5 m kabelu nebo 
na dálkovém ovladači, asi 1,7 m dlouhým kabelem baterie, včetně relé, poměr 265 : 1, napájení 6,6 
HP / 5 kW Rozměry cca: 546x222x160 mm, rychlost posunu od 1,7 do 4,7 m / min (bez zatížení 10 m / 
min). Hmotnosti asi 30 kg. Barva chrom / černá, s podrobným návodem k instalaci. (High 
performance polyetylen, SK 75 vláken). 

 

30778 – Naviják 12 V, 8.160 kg, 29m lano ………………………….. 14.638,- 

12 V naviják, zatížení až 8160 kg s kladkou (není součástí balení). 28 m dlouhé a 8,4 mm silné lano a 
hák, pracuje na dálkovém ovladači 3,5 m kabelu, cca 1,7 m dlouhým kabelem baterie, včetně relé, 
poměr 294 : 1, rozměry: 570x230x160 mm, rychlost posunu 1,75 na 4,7 m / min (bez zatížení 10 m / 
min). Barva chrom / černá, spotřeba energie až 280 A. 

 

30784 – Montážní plech pro navijáky 12 V, číslo 30778 …………………….. 1.366,- 



Montážní plech pro naviják 30778, z 5mm ocelového plechu, s opřipravenými montážními otvory, 
hmotnost cca. 10 kg, rozměry cca. LxBxH = 91x18x8cm, barva černá. 

 

20035 – Vyhřívaný potah 12 Volt ……………………………… 384,- 

12 V vyhřívaný potah poskytuje teplo v každém autě. Stačí zapojit do zásuvky zapalovače a je 

generováno rovnoměrné teplo. Hodí se pro většinu velikostí sedadel. S vestavěným termostatem a 

pojistkou. Nízká spotřeba energie. Optimální komfort sezení. Jednoduchá péče o materiál potahu.  

 

20150 – Síť na zabezpečení nákladu přívěsného vozíku PROFI, zelená ………………… 554,- 

Zabezpečovací a upevňovací síť, PROFESSIONAL a to i pro komerční použití, zabezpečte svůj náklad 

správně na přívěsu nebo pick-upu. Materiál:  příze 100% polyetylénu, pletená, s periferním vylepšení 

okrajů. Velikost přibližně 1,5 x 2,7 m. 

                             

20143 – Hliníková nakládací rampa sklopná ………………….. 2.530,- 

Skládací, proto je možno brát hliníkovou nakládací rampu kdekoli snadno. Nosnost až do 200 kg 

zátěže, rozložený stav : d x š x v = 180x30x4 cm, složený stav jen 90x30x8 cm, váha jen asi 6,7 kg. 



 

                                         

20208 - LED výstražný maják, flexibilní držák, 12/24V, R65 …………….. 2.152,- 

LED, ECE R65, maják pro flexibilní instalaci na standardním držáku (není součástí balení), 12/24 V, 32 

W, nastavitelný na stabilní světlo nebo bleskové světlo (2 nebo tři blesky), 16 CREE LED diod, rozměry 

v × h cca 14x12 cm, celkové rozměry v × h asi 26x12 cm, IP56, schválení: dovolen E13 10R-04 12 764 / 

00,1728 E9 12-24 V, po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením. 

 

                          

20209 - 8 CREE LED diod, výstražný maják, magnetická montáž, 12/24V …………….. 1.772,- 

LED maják dle ECE R65 (RKL) s magnetickou základnou a přísavkou, nebo pro pevnou montáž, 12/24 

V, 17 W, nastavitelný na stabilní světlo nebo interval blesku, 8 CREE LED diody, s krouceným kabelem 

(2m) do cigaretového zapalovače, celkové rozměry v × h cca , 13x13 cm, světelná část v × h asi 8x11,5 

cm, Norma: E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00,1714 12-24, po silnici v souladu s dopravními předpisy 

povoleno pouze na zvláštní povolení IP 56. 

                   

20200 – Výstražný maják - 60 LED diod, 12/24V ………………………….. 757,- 

LED maják (RKL) s magnetickou základnu nebo pro pevnou montáž, 12/24 V, 4,8 W, nastavitelný na 

stabilní světlo (otáčení) nebo interval záblesků, 60 LED diod, s krouceným kabelem (2m) pro 

cigaretový zaplovač, celkové rozměry v × h asi 9,5x13 cm, světelná část v × h cca 5.5x8.5 cm, Norma: 

E13 10R-04 12 764, po silnici v souladu s dopravními předpisy pouze se zvláštním povolením. 



 

20199 – Výstražný maják - LED pro pevnou montáž, 12/24V ………………….. 1.516,- 

LED maják pro instalaci na standardním držáku (není součástí balení), 12/24 V, 16 W, nastavitelný na 

stabilní světlo (otáčení) nebo interval záblesků, 80 SMD LED diody. Rozměry v × h cca 14x12 cm, 

celkové rozměry v × h cca, 23x12 cm, norma: E13 10R-04 12 764, po silnici v souladu s dopravními 

předpisy pouze se zvláštním povolením. 

 

20205 – Standardní držák pro maják k našroubování ……………. 329,- 

Standardní držák pro maják na šroub. Otvor 23 mm, celková výška 100 mm. S pryžovou zátkou 

k utěsnění. 

 

20206 – Standardní držák pro maják, k našroubování …………… 734,- 

Standardní držák pro maják na sislou plochu. Vzdálenost otvorů 80 mm, celková výška 130 mm. S 

pryžovou zátkou k utěsnění. 

 

20207 – Standardní držák pro maják k přivaření ………………….. 81,- 

Standardní držák pro maják k přivaření. S pryžovou zátkou k utěsnění. 



 

20212 – Náhradní kryt majáku oranžový pro maják 20199 ……………….. 146,- 

Náhradní víko pro oranžový LED maják 20199, povolený po silnici v souladu s dopravními předpisy 

pouze se zvláštním povolením. 

 

20125 – Osvětlení – třífunkční magnetické ……………………….. 752,- 

Tří funkční funkční svítilna s magnetickým držákem (ukazatele, brzdové světlo, zadní světla s osvětlení 

SPZ), 7,5 m kabel se 7 pólovou konektorem a 2,5 m spojovacím kabelem, snadno se instaluje 

magnetem všude, nevyžaduje zdlouhavé připojování! 

 

20167 – Osvětlení – pětifunkční – sada ……………………………. 959,- 

Osvětlení, souprava 5-ti funkční, směrová světla, brzdová světla, zadní světlo s osvětlení SPZ, couvání 

světlo a zadní mlhové světlo, 1,5m kabel s konektorem 13-pin a 1 m spojovacím kabelem, snadno se 

zapojuje. Rozměry jednotlivých svítidel LxWxD = cca 22x10x5,5 cm, rozteč otvor pro montáž 15,5 cm. 

 

31408, 31409 – Držák osvětlení pro vozík ……………………………….. 503,- a 554,- 

Prášková barva šedá nebo pozinkovaný. Rozměry cca 220x108x60 mm, hmotnost asi 1620 g na sadě.  



 

20195 – Osvětlení – LED kruhové ……………………………. 835,- 

LED svítilny kruhové pro osobní auta, nákladní auta, 3 funkce - brzdová světla (3W), koncové světlo 

(0,5 W) ukazatele (3W), 9 až 33 V, snadné připojení přes kabelovou koncovkou. Rozměry cca prům. x 

hloubka = 140x75, vzdálenost otvorů pro montáž 45 mm. 

 

20187 – Osvětlení - LED – čtyřfunkční, kabel  7,5 m, magnet, 7-pol …………… 1.517,- 

LED čtyř funkční „přívěsná“  koncová světla, sada  2 ks. (blinkr, zadní světlo, brzdové světlo, blikač) 2 x 

5 LED - řádky (počet = 4 LED), ochrana proti vodě, označení E4, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm, 

12 V, pravá a levá strana. 2,5 m propojovací kabel a 7,5 m spojovacího kabelu, 7 pól. zástrčka, 

magnetický držák (není vhodné pro 13-pin systémech), norma ISO 1724. 

 

20189 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, kabel  7,5 m, magnet, 13pol. ……………… 1.517,- 

LED čtyř funkční „přívěsná“  koncová světla, sada  2 ks. (blinkr, zadní světlo, brzdové světlo, blikač) 2 x 

5 LED - řádky (počet = 4 LED), ochrana proti vodě, označení E4, rozměry cca ŠxVxH = 10,5x10x3,5 cm, 

12 V, pravá a levá strana. 2,5 m propojovací kabel a 7,5 m spojovacího kabelu, 7 pól. zástrčka, 

magnetický držák, norma ISO 11446. 

 

20188 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, levé ……………………………….. 402,- 

LED čtyř funkční zadní světlo, levý blikač, koncové světlo, brzdové světlo = 2 x 5 LED, osvětlení 

registrační značky = 4 LED diody, pouzdro svařované nepromokavé, značení, rozměry cca ŠxVxH = 

10,5x10x3,5 cm E4, připojený na 2 M4 závitové šrouby, šrouby rozteč 60 mm. 12 V kabel je ISO 1724. 



 

20186 - Osvětlení - LED – čtyřfunkční, pravé ……………………………….. 402,- 

LED čtyř funkční zadní světlo,pravý blikač, koncové světlo, brzdové světlo = 2 x 5 LED, osvětlení 

registrační značky = 4 LED diody, pouzdro svařované nepromokavé, značení, rozměry cca ŠxVxH = 

10,5x10x3,5 cm E4, připojený na 2 M4 závitové šrouby, šrouby rozteč 60 mm. 12 V kabel je ISO 1724. 

 

20196 - LED pracovní světlo 36 W, 2300 Lumen …………………………………. 1.263,- 

LED Pracovní světlo 36 W, (12x3 W), 2300 lumenů hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: 

Světelný zdroj: 12 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: 2300 lumen, 

barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (š xv x h): cca 252 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 hodin, 

rozptyl světla 60 °, 2,5 a při napětí 12 v a 5A při 24V. Pracovní světlomet, nehomologováno pro 

silniční provoz. 

 

20197 - LED pracovní světlo 72 W, 4600 Lumen …………………………………. 1.848,- 

LED Pracovní světlo 72 W, (24x3 W), 4600 lumenů hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: 

Světelný zdroj: 24 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: 4600 lumen, 

barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (š x v x h): cca 405 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 hodin, 

rozptyl světla 60 °, 4.8A na 12V a 9,6A při 24V. Pracovní světlomet, není homologováno pro silniční 

provoz. 

 

20198 - LED pracovní světlomet 120 W, 7800 Lumen ………………………….. 3.036,- 



LED Pracovní světlo 120 W, (40x3 W), cca 7800 lumen, hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická 

data: Světelný zdroj: 40 x vysoce výkonná LED 3 W, napětí: 10-30 voltů DC, intenzita světla: cca 7800 

lumenů, barva světla 6000K, norma: IP65, rozměry (ŠxVxH): cca 610 x 115 x 85 mm, životnost: 30.000 

hodin, rozptyl světla 60 °, pojistka 8A při 12V a 16A při 24V. Pracovní světlomet, není homologováno 

pro silniční provoz. 

 

31426 - LED hledáček 12V, bezdrátové dálkové ovládání, 10x5 W, s magletem ………… 5.363,- 

Elektricky nastavitelný hledáček LED, 12V (50W) 10x 5W Cree LED, 5000 lumenů, snadno elektricky 

seřiditelný - dálkové ovládáním 360 stupňů a 120 stupňů směrem nahoru a dolů, 2-rychlostní, 

připojení k autobaterii pomocí cigaretového zapalovače vč. cca 3,5 m připojovacího kabelu, snadno 

se montuje pomocí silné magnetické základny na nejrůznější povrchy a snadno snímá. Pevné spojení 

je rovněž možné, rozměry v x š x h = přibližně 24x20x18 cm, váha 3,5 kg, bateriový provoz rádiového 

dálkového ovládání, 9 V / DC (baterie není součástí balení), s kompletním návodem k instalaci. 

 

30222 – Hledáček 12V, elektricky seřiditelný 100 W …………………….. 2.393,- 

Elektricky nastavitelný halogenový reflektor 100W / 12V, snadno elektricky seřiditelný pomocí 

dálkového ovladače -  kabelu do 340 stupňů a 75 stupňů nahoru a dolů, připojtedo zapalovače cigaret 

- 12 V, 100 W žárovka, snadno připevnitelný gumovou přísavkou na jakýkoli hladký povrch. 

  



31602, 31603 - LED ruční hledáček, světlo 8 W 750 Lumen nebo 20 W 1600 ………… 1.134,- a 2.175,- 

Vysoká svítivost! Tento světlomet lze složit pro snadné skladování v zásuvce nebo odkládací 
přihrádce vozu. Můžete použít 2 stupňového tlačítka a vybrat hodně světla na cca 2 hodiny provozu 
na baterie nebo menším jas asi na 4 hodiny. 
Technické detaily: 
• Lehké plastové pouzdro s nastavitelnou rukojetí 
• High Power LED 
• Neutrální bílá barva světla 
• barevná teplota 4500K 
• integrovaný Li-Ion akumulátor 
• Čas pro plné nabití 6-8 hodin 
• úhel 140 °  
• 100% světlo <0,5 sec. 
• Výkonový faktor > 0,8 
• On / Off 20.000 krát 
• Životnost 35.000 hod. 
• RA> 70 
• Součástí plug-in nabíječka 230 V a 12V nabíječka do auta 
• Ovládání pomocí Li-Ion 
• v x š x h 23x19x6cm 

Číslo 31602: 8W, světelný výkon přepínatelný 500/750 Lumen, hmotnost cca. 0,6 kg 
Číslo 31603: 20W, světelný výkon přepínatelný 1000/1600 Lumen, hmotnost cca. 1,0 kg. 

 

20190 – Světlomet – LED, pracovní 5 x 3 W, 900 Lumen ……………………………… 503,- 

LED pracovní světlo, 5x3 W, asi 900 Lumen, hliníkový kryt, sklo polykarbonát, Technická data: 

Světelný zdroj: 5 x vysoce výkonná LED, Výkon: 15 Watt (5 x 3 W), napětí: 9-32 Volt, intenzita světla: 

900 lumen třída: IP67, rozměry (ŠxVxH): 110 x 110 x 41 mm, životnost: 30.000 hodin, krátký a široký, 

nesmí být použit na pozemních komunikacích v souladu s dopravními předpisy. 

 

20123 – Světlomet, pracovní ………………………………………….. 453,- 

Pracovní světlomet, ultra-jasné světlo, rozměry cca Š x V= 105x95 mm, s H3 55 W žárovkou. 



 

 

30182 – Povlak na autosedačku …………………………….. 402,- 

Krytí autosedačky, takže autosedačka zůstane čistá, po lovu žádné nečistoty. Vyrobeno z 

omyvatelného materiálu PE. Materiál: 100% Cover polychlorid, tkanina 100% polyamid. 

 

31034 – Polní lopatka s motykou ……………………………………………. 329,- 

Polní popatka s motykou, kompaktní ve složeném stavu - jen asi 25x15x7 cm, rozložená cca 60x15x6 

cm (d x š x v), rýč - čepel přibližně 20x15 cm, vč. brašny. 

 

20110 – Montážní vozík, sedačkaplošina, sklápěcí, 2 v 1 ……………………………….. 2.481,- 

Montáž vozík a sedačka 2v1, vysoce kvalitní profesionální verze s 3 popruhy pro pohodlnou práci pod 

nebo kolem vozu. Robustní rám je vhodný pro hmotnosti do 120 kg. Komfortní dosedací plocha se 

samostatnými polštáři (5x nastavitelná) s omyvatelnou koženkou. Odolná kolečka 7 na 2 "otočných 

ložiskách zaručují pohodlné používání. Rozměry (D x Š x V) 120 x 41 x 14 cm. Opěrka hlavy asi 10 cm 

vysoká. Po překlopení je posuvným sedadlem výška sedáku 40 cm, délka sedáku 54 cm, hmotnost cca 

13 kg. 



 

50133 – Zvedák, traktorový zvedák do 3,5 tuny …………………………….. 2.481,-  

Traktorový pákový zvedák (JACK) do 1 m (1070 mm) výšky zdvihu, minimální výška 15,7 cm. Zvedn e 

až 3,5 tuny, nízká hmotnost pouhých 14 kg, rozměry cca V x Š x H = 123x25x14 cm. 

 

 

50134 – Hever pneumatický do 20-ti tun …………………………………. 4.507,- 

Vzducho-hydraulický zvedák, až do 20 tun. Jednoduše připojitelný ke kompresoru, zvedání pomocí 

tlaku vzduchu 0,8 až 0,95 MPa rychle hydraulicky. Výška zdvihu až 510 mm, minimální výška 265 mm, 

hmotnost jen 18 kg rozměry cca 29x19x28 cm VxŠxH, tlaková hadice asi 1 m dlouhá. 

 

31179 – Adaptér pro připojení vzducho-hydraulického zvedáku …………………….. 529,- 

Adaptér pro připojení pro auta a dílenské kompresory. 

 

20017 – Přechodový adaptér mezi 7/13 kolíkem ……………………………….. 220,- 

Adaptér - zástrčka spojuje 7pólovým konektorem ze starého přívěsu s novým 13-polovým vozu.  



 

20005 – Zásuvka 7 pólová ocelová ……………………………………………………….. 83,- 

7-pólová, ocelová. 

 

20004 – Zástrčka 7-pólová, plast ……………………………………. 55,-  

7-pólová autozástrčka plast. 

 

20018 – Zásuvka – adaptérová 13/7 pólová ………………………… 220,- 

Adaptérová zástrčka spojuje 13 pin elektriky na novém vozíku se starým 7pólovou vozu.  

 

20068 – Prodlužovací kabel se zástrčkami 2 x 7 pólovými ………………………….. 329,- 

Propojovací kabel 3m se sedmipólovými zástrčkami. 

 

20064 – Zásuvka sedmipólová plast ………………………………………. 73,-  

7-pólová zásuvka v plastovém domečku. 



 

20065 – Zásuvka sedmipólová v ocelovém domečku ……………………. 93,-  

7-mi pólová auto zásuvka v ocelovém domečku. 

 

„Lovecké příslušenství“ 

 

31622 – Detektor pohybu lovecký, souprava ……………………….. 1.263,-  

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného 

místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho 

přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. 

Dosah čidla asi 3 až 5 m, dosah signálu do přijímače 100 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks 9V baterie 

(6F22), přijímač 3 ks AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky). Souprava se skládá z vysílače a 

přijímače. 

 

31623 – Detektor pohybu lovecký, dvě čidla, souprava …………………. 1.516,- 

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného 

místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho 

přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. 

Dosah čidla asi 3 až 5 m, dosah signálu do přijímače 100 m! Barevné LED diody indikují, které čidlo 

zaznamenalo pohyb. Připevněte vysílač prostě ke stromu nebo stožáru, rozsah pohybu asi 3 až 5 m, 

Dosah signálu do přijímače 100 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie (6F22), přijímač 3 ks. 

AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky). Sada obsahuje 2 vysílače a jeden přijímač. 



 

31315 – Čidlo pohybu ……………………………………. 1.646,- 

Bezdrátové detektory pro další kanály, použijeme v případě, kdy budemem chtít rozšířit provoz 

soupravy 31314. Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie (6F22) (není součástí dodávky). 

 

31314 – Detektor pohybu, souprava ……………………. 2.393,- 

Radiový detektor souprava "Hunting Alarm", teď víte, zda se zvěř nachází v blízkosti svého krmného 

místa nebo na chodníku, detektor pohybu registruje pohyb a dává zprávu rádiem do vašeho 

přijímače, v závislosti na tom, jak přijímač nastavíte – vibrace, akusticky nebo opticky LED diodami. 

Dosah čidla asi 3 až 5 m, Dosah signálu k přijímači asi 30 m! Bateriový provoz: Stanice 1 ks. 9V baterie 

(6F22), přijímač 3 ks. AAA baterie (baterie nejsou součástí dodávky).  

 

30360 - 24h analogové hodiny na krmeliště prasat ……………………. 633,- 

Quartz analogové hodinky pro dodatečnou montáž do hodinových čidel na černou zvěř, vhodné i pro 

kutily, pro uložení do plastové krabičky vhodné velikosti. Vnitřní průměr pouzdra nejméně 65 mm. 

Rozměry hodinek: v x š x h = cca 85x65x37 mm, 24 hodin v sekundách, minutách, hodinách, pracuje 

na na 1.5V AA baterie (není součástí balení), přičemž hodiny se zastaví při sklonu více než 45 °. 

 

31373 – Digitální hodiny na krmeliště …………………….. 1.111,-  

Digitální Wild hodinky pro dodatečnou montáž, vhodné i pro domácí kutily, jen usadit ve vhodné 

plastové krabičce. Vnitřní průměr pouzdra nejméně 65 mm. Rozměry hodinek: v x š xh = cca 



80x65x37 mm, 12-hodinový displej (am, pm) sekundy, minuty, hodiny, dny v týdnu, až 16 pohybů za 

den 7 uložených dnů dny, pracující na 2x1.5 v Micro AAA baterie (není součástí balení). 

 

 

31374 – Puzdro pro digitální hodiny …………………………….. 144,-  

Šroubovací pouzdro na hodinky pro dodatečnou montáž, pro většinu běžných hodinek (vnitřní 

průměr pouzdra 65 mm), rozměry v x š x h = cca 135x80x80 mm, z odolného plastu. 

 

 

31661 – Maslovací záštita velikosti cca. 1,3 x 1,3 m ……………………… 2.023,-  

Maslovací stěna kterou je možno postavit na jakémkoli místě prostřednictvím laminátových podpěr 

během několika sekund, rychle složit a uložit do malého obalu pro snadné přenášení, váží pouze 2500 

gramů, rozměry po rozložení každého pole (dvě pole) jsou  - 130 cm délka a 130 cm na výšku, složený 

d x š x v = cca 100x12x12 cm, voděodolná speciální tkanina (150D), materiál: 100% polyester.  

 

30440 – Stanová žáštita …………………. 2.023,- 

Stanová záštita v maskovacím provedení pro lov kdekoli, možnost postavení v sekundách (pomocí 

pružinových výztuží). Nabízí ochranu před nepřízní počasí, snižuje pachy, zabraňuje nežádoucím 

stínům, rychle složitelné do malého a snadno přenosného obalu, 4500 g, rozměry rozloženo D x Š x 

V= cca 116x116x193 cm, složený stav d x š x v = cca 59x59x6 cm, voděodolná speciální tkanina. Se 3 

okny a 1 dveře zavřené se zipy.  Bez podlahy. Materiál: 100% polyester. 



 

31624 – Střelecká židle 360° skládací/přenosná ……………………….. 2.530,-  

Střelecká židle, otáčecí o 360 °, s opěrkou loktů a pažby. Židle jako opěra zbraně, nastavitelná výška 

sedáku od 40 cm do 48 cm, nastavitelná opěra zbraně o 30 cm. Loketní opěrka pro pravou nebo 

levou oporu lokte. Potah sedadel: 100% polyester, skládací pro přepravu, hmotnost cca 7,5 kg. S 

podrobným návodem pro montáž. 

 

31135 – Hliníkový skládací posed ………………………… 5.062,- 

Hliníkový posed - žebřík s nastavitelnou opěrou opěrou pro zbraň, skládací a lehký, proto je možné jej 

dopravit a použít kdekoli v revíru. Dobře polstrovaný sedák v maskovacím provedení pro pohodlné 

sezení. S praktickým podlahovým roštemt a protiskluzovými příčkami. Lehká hliníková konstrukce 

natřena zelenou barvou. Hmotnost 14 kg. Přepravní cca 123x46x23 cm, výška sedáku nad terénem 

asi 2,7 m pro zatížení až 102 kg. 

 

30207 – Maskovací síť 2x3 m ……………………………………….. 1.010,- 

Maskovací síť 2x3 m, pro zakrytí místa, posedu, auta, … . Materiál 100 % Polyester, hmotnost cca 

600g, praktický transportní pouzdro. Velikost 2x3m.  



 

31508 – Maskovací síť 2x3 m bílá …………………………………… 1.010,- 

Bílá maskovací síť 2x3 m, pro zakrytí místa, posedu, auta, … . Materiál 100 % Polyester, hmotnost cca 

600g, praktický transportní pouzdro. Velikost 2x3m.  

 

31348 – Vakuové zařízení 700 Watt ………………………………… 8.559,- 

Balicí stroj pro zvěřinu, zvěřina volně žijící zvěře se tak dlouho zachová v čerstvém stavu. Žádné 

spálení mrazem v mrazáku. Před svařovacího procesu se vzduch vysává z fóliového vaku. 5 mm 

bezproblémový svar zajišťuje spolehlivé uzavření sáčku. S ukazatelem doby svařování pro sáčky od 

150 do 300 mm široké, 230 V, 700 W, čerpací kapacitou asi 16 l / min, max. 0931 bar vakuum. 

 

30939 – Vakuová komora VP260 …………………………… 30.339,- 

Vakuový komorový přístroj VP 260 na zvěřinu. Žádné spálení mrazem v mrazáku, celá podtlaková 

komora je umístěna ve vakuu a nasáván vzduch z fóliového vaku. 5 mm bezproblémový svar zajišťuje 

spolehlivé uzavření sáčku. S vakuometrem a automatickým svařováním fóliových sáčků 40-280 mm 

šířky, 230 V, 370 W motor, sací výkon 166 l / min, 1,0 bar vakuum, velikost komory cca 390x280x100 

mm, velikost přístroje cca 350x500x340 mm. 



 

 

31680 – Dřevěný sklopec  118x26x26 cm …………………………. 3.494,- 

Dřevěný odchytový box se 2 kovovými klapkami (se zajištěním klapek po spuštění) a kontrolním 

okénkem, cca rozměry DxŠxV = 118x26x26 cm. 

 

31679 – Sklopec drátěný  120x28x28 cm …………………. 2.988,- 

Drátěný sklopec se dvěma vztupy a z extra silného drátu (2,5 mm), cca rozměry DxŠxV = 120x28x28 

cm, hmotnost pouze 8,5 kg. 

 

30791 – Holínky – ultralehké, velikosti 39 do 50 ………………….. 965,- 

Ultralehké PU gumové holínky, vyrobené v jednom kuse, pro teploty až do - 30 ° C, včetně 
vyjímatelné podšívky (Materiál: 100% polyester), hmotnost 380 g tedy až o 50% lehčí než tradiční 
gumové holínky. Záruka 5 let! 



Art. 31400: Gr. 39,40,42,42,43,44,45,46,47,48,49,50 

 

31279 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu olivově zelený ……………… 957,-  

Odpuzuje až 98% všeho hmyzu a krev sajícího hmyzu asi na ploše 21m². Bez zápachu, přenosné, 

bezšňůrové. Bezpečný provoz - žádný otevřený plamen. Skutečná alternativa k páchnoucím krémům 

a sprejům, které jsou aplikovány na kůži. Používá US Army. Olivově zelené barvy. Spotřební materiál 

(butanová náplň a 3 aktivní destičky) pracují po dobu 12 hodin.  

 

31633 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu bílý …………………………….. 957,-  

 

31641 - Thermacell MR-GJ odpuzovač hmyzu camo …………………………….. 1.061,-  

 

31281,31634,31643 – Náplň pro Thermacell ………………….… 805,-, 2.020,-, 805,- 

Náplň do Thermacell – repelent proti komárům, odpuzuje až 98% všech moskytů a další krev sající 
hmyz a asi na 21m² prostředí bez zápachu, přenosné, bezšňůrové. Bezpečný provoz - žádný otevřený 



plamen. Skutečná alternativa k páchnoucím krémům a sprejům, které jsou aplikovány na kůži. Použití 
u US Army. Typ 31281: R4: 48 h, 4 kusy plynové patrony a 12 ks aktivních destičky 
Typ 31634 : R10 120H, plynové patrony 10 ks a 30 ks aktivní destičky 
Typ 31643 : E4 Lov: 48h, 4 ks plynové patrony a 12 aktivních destiček, maskuje dodatečně lidský 
pach. 

 

31640 – Pouzdro na Thermacell MR-GJ olivově zelené …………………………….  400,- 

Pouzdro pro Thermacell odpuzovač hmyzu MR-GJ. 

 

31642 – Pouzdro na Thermacell MR-GJ camo ………………….………………….  453,- 

Pouzdro pro Thermacell odpuzovač hmyzu MR-GJ. 

 

30129 – Střelecká teleskopiská hůl ………………………………… 453,- 

Hliník střelecká hůl, jedna noha, plynule nastavitelná 82-180 cm teleskopicky, ocelový hrot, nízká 

hmotnost pouze 320 g. 



 

31313 – Lanový zámek – lanko 5mm ……………………………….. 653,- 

Kabelový zámek, 5 mm průměr lana, plynule nastavitelný od 5 cm do 1,8 m, vhodná například pro 

fotopasti, uzamykání kombinací čísel. 

 

 

30437 – Parabolický zesilovač zvůků  ……………………………………….. 1.491,- 

Zasilovač zvuků, můžete slyšet zvěř dříve, než ji uvidíte. Držte směrový mikrofon ve směru a zesilovač 

vás upozorní na zvuk, zesílení 37 krát než dokáže zaznamenat normální lidské ucho! Kromě toho si 

můžete uložit až 13 sec. Záznamu. Sluchátka, směrový mikrofon v sadě, napájení  9V baterie (6F22) 

(není součástí balení), cca rozměry: L = 26 cm, cca hmotnost = 360 g, sluchátka 200 g, frekvenční 

rozsah frekvencí 100 Hz - 10kHz. 

 

60252 – Vozík na převoz nákladu – „rudlík“ ……………………………… 2.020,- 

Unese až 120 kg! Skládací  - vejde do každé kufru auta, robustní ocelová konstrukce, univerzální, 

například přeprava zvěře, zvěřiny, dřeva, atd., 2 velká pneumatická kola cca 25 cm vysoká, 8 cm 

široká - do náročného terénu, hmotnost 13,5 kg rozměry ve složeném stavu d x š x v = 30x48x80, 

rozměry cca rozloženého vozíku d x š x v = 56x48x110 cm, nosnosná část asi 29x29 cm. 

 



 

60464 – Servisní vozík na nářadí pojízdný …………………………….. 2.020,-  

Servisní vozík na nářadí, 3 sloty o velikosti 50x40 cm, 4 kolečka, dvě brzdy, práškově lakováno, 

velikost LxBxH = 41x51x90 cm. 

 

 

60535 – Hliníkový teleskopický žebřík cca 3,2m ……………………….. 2.785,- 

Teleskopický hliníkový žebřík 3,2m .Vierkant-Profil-Sprossen 

 Bezpečnostní západky 
 Do 320 cm výsuvný 
 Unese hmotnost 150 kg 
 Šetří místo 
 11 příček 
 Délka ve složeném stavu 81 cm 
 Šířka 48 cm 
 Hmotnost 9 kg 



 

31593 – Motorový navijík s motorem Original Kawasaki TJ-35E, 1,0 kw/1,38 PS …. 25.578,- 

Lehký a přenosný motorový naviják s originálním motorem Kawasaki TJ-35E. Navíječ - naviják lze 

použít univerzálně a táhne s konstantní tažnou silou až 1000 kg něco, jako jsou čluny, dřevo, vozidla, 

zvěř a mnoho dalšího. S kladkou (není součástí dodávky) zdvojnásobíte tažnou sílu. Lano síla min. 8 

mm, max. 10 mm je nutné pro 2500 kg. Specifikace: Vzduchem chlazený Kawasaki 1-válec 2-taktní 

benzinový motor, 35 ccm / 1,0 kW / 1,38 HP, asi 0,7 l objem palivové, točivý moment 1,55 Nm při 

5000ot. / min., hmotnost jen 9 kg, rychlost vleku 9,5 m / min. 

 

31310, 31311 – Lano 2500kg, 100m nebo 50 m dlouhé ……… 4.507,- a 2.530,- 

Horolezecké lano, 2500 kg nosnost, 10 mm průměr, odolné proti UV záření, žádná nasákavost, 
material: 100 % Polyester. 

31310: 100 m délky 
31311: 50 m délky 



 

60379 – Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické 125/250 kg, 12m …… 3.292,- 

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech 

kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz.· 

Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro 

okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s 

dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídavnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení 

zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojitými svorkami. Délka kabelu včetně 

řídícího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace : 125/250 

kg, 12 m lana (průměr 3,2 mm), 540 W, 2,8 A, 230 V. Rozměry: d x š x v = cca 40x14x22 cm, hmotnost 

12,5 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 11 / 5,5 m. 

 

60380 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 200/400 kg, 18m ……… 5.062,- 

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech 

kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz.· 

Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro 

okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s 

dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídavnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení 

zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojitými svorkami. Délka kabelu včetně 

řídícího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 200/400 

kg, 18 m kabelu (průměr 3,6 mm), 950 W, 4,3 A, 230 V. Rozměry: d x š x v = cca 44x14x25 cm, 

hmotnost 17,5 kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m. 

 



60381 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 300/600 kg, 18m ……………. 6.145,- 

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech 

kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz.· 

Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro 

okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s 

dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídavnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení 

zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojitými svorkami. Délka kabelu včetně 

řídícího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 300/600 

kg, 18 m kabelu (průměr 4,0 mm), 1200 W, 5 A, 230 V, rozměry d x š x v = cca 44x14x25 cm, váha 19 

kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m. 

 

60420 - Zdvihací zařízení – „kočka“ - elektrické, 495/990 kg, 18m ........... 10.079,- 

Pro všechny zdvihací práce v dílně, zemědělství a domu. Jednoduché upevnění na různých místech 

kruhovými svorkami na trobku. Ovládání pomocí bezpečnostního spínače zajišťuje bezpečný provoz.· 

Provozní spínač ochranná třída II (ochranná izolace), IP 54 · GS certifikován, koncový spínač pro 

okamžité vypnutí v horní a dolní koncové poloze. Okamžité brzdění při výpadku proudu. Převodovka s 

dlouhou životností pohonu, závěsný hák s přídavnou pojistkou, motor s ochranou proti přetížení 

zabraňuje přehřátí motoru, montáž s dvěma stabilními dvojitými svorkami. Délka kabelu včetně 

řídícího spínače: cca. 170 cm, délka kabelu napájení včetně zástrčky cca 60 cm. Specifikace: 495/990 

kg, 18 m kabelu (průměr 4,0 mm), 1600 W, 7,5 A, 230 V, rozměry d x š x v = cca 55x17x25 cm, váha 35 

kg. Výška zdvihu bez / s kladkou 17 / 8,5 m. 

 

 

60425 – Otočné rameno pro zdvíhací zařízení, 600kg …………… 1.468,- 

Otočné rameno pro zdvíhací zařízení do 600 kg max., vysunutí na 1100 mm (pak zatížení 250 kg), 

(minimální průměr trubky 45 mm, průměr maximální 50 mm) 



 

60006 – Pákové napínací zařízení 4 tuny ………………………………. 1.405,- 

Lanové napínací zařízení pro 4T, pro zdvihání a tahání břemen. Dvojité řetězové kolo pro dvojitou 

bezpečnost, nízká hmotnost, 3m lana. 

 

60001 – Ruční univerzální naviják ……………………………………. 1.391,- 

Ruční naviják, zatížení až 600kg. 10m lana a zámek zpětného chodu, kdekoli snadná montáž. Ideální v 

práci nebo ve volném terénu a hobby (člun, zahrada, atd.). Chráněn žárovým zinkováním proti korozi.  

Záběr po obou stranách, tedy velmi stabilní zařízení. 

 

60130 – Ruční naviják s brzdou, bez lana, 600kg …………………… 1.516,- 

Ruční naviják s brzdou, zatížení až 600kg lze snadno zvednout, nebo přetáhnout s tímto ručním 

navijákem, kdekoli snadná montáž. Ideální v práci ve volné přírodě a hobby (člun, zahrada, atd.) 

Chráněn žárovým zinkováním proti korozi.  



 

60004 – Lanový zvedací kaldkostroj 300 kg ………………………………………… 552,- 

Kladkostroj s 8 kladkami, pro zatížení až 300 kg. Včetně 20 m PP lana. (Materiál: 100% polypropylen), 

ideální nástroj pro manipulaci s těžkou zvěří. 

 

60317, 60318 – Řetězový kladkostroj 1500kg nebo 3000kg ………… 3.494,- a 5.520,-  

Řetězový kladkostroj, průmyslové kvality, kompaktní hladký design, bezproblémové vedení řetězu, 

kovaný hák, vysokopevnostní řetězy, použitelné pro tah do výšky 1,5 m. Položka 60317 pro zatížení až 

1500 kg, 10,5 kg těžký. Položka 60318 pro zatížení až 3000 kg, 18 kg čisté hmotnosti. 

 

60008 - 60135 – Řetězový kladkostroj 1 tuna nebo 3 tuny ………………… 2.327,- a 4.049,- 



Řetězový pákový kladkostroj 1 t nebo 3 t, 2,5 m řetěz, zdvihací výška až 2,5 m, lakováno, kované 

háky. Ideální pomocník při manipulaci těžkých břemen. Položka 60008 pro zvedání břemen až 1000 

kg, typ 60135 pro zvedání břemen až 3000 kg. 

 

60320 – Lanový kladkostroj 3,2 t ………………………………………………………. 15.144,- 

Testováno na teoreticky nekonečné lano, pro ocelová lana o průměru 16 mm, cca 23 kg, potřebnou 

pracovní sílu asi 438 N. vč. 20 m lana. 

 

 

60319 – Lanový kladkostroj 0,8t ………………………………………….. 5.520,- 

Testováno na teoreticky nekonečné lano, 800 kg, ocelové lano průměru 8,3 mm, ca. 6,4 kg, potřebná 

pracovní síla asi 341 N, vč. 20 m lana. 

 

60034 – Stahovací popruh jednodílný, 5 m dlouhý ……………………. 98,- 

Nakonec je potřeba každý náklad pevně a bezpečně zajistit, praktický stahovací popruh, materiál: 

100% polyester. 

 



 

60035 do 60039 – Stahovací popruhy dvoudílné, EN12195-2 ……301,-,278,-,400,-,757,- 

Stahovací popruh dvoudílný, 100 % polyester, norma EN 12195-2. 

 

60189 – Suchá a mokrá bruska 230 V/ 70 W …………………………………… 2.785,- 

Suché i mokré brousící centrum, 1x mokré broušení a 1 brousek na suché broušení nožů a nůžek 

brusný kotouč s nastavením úulů. 230 V motor s 250 ot. / min. 

 

30082 – Naklepávač kosy ……………………………………… 909,- 

Klepání kosy bez potřeby připojení na síť, velmi jednoduché, velmi jednoduché, ovládání ruční klikou 

k opětovému nabroušení kosy nebo srpu. 

 


