KLEC FIXAČNÍ S ČELEM PRIEFERT A KOŠEM
obj. č.

popis

Kč bez DPH

33 553 Klec fixační s čelem PRIEFERT a košem, lakovaná
33 538 Zužovací vložka k fixační kleci
34 130 Dveře posuvné, pozinkované, šířka 75 cm

62 000,00
4 950,00
5 700,00

Kč s DPH

 vládání čela i posuvné dveře lze namontovat
O
na levou nebo pravou stranu klece.

75 20,00
5 989,50
6 897,00

• V kleci je možné očkováni, odběr DNA, odběr krve, kontrola a doplněni ušních známek, nosních kruhů, mulcových zábran, pomoc při porodech, zjišťováni březosti, oddojení mléka, napájení telat, ošetření vemene a
další veterinární zákroky.
• Pro fixaci je použito originální osvědčené čelo Priefert, páka čela je prodloužena a čelo lze spustit ručně a
přitom ovládat zadní posuvné dveře. Při ručním spouštění fixace je obsluha v zadní části klece a neruší zvíře
u hlavy. Fixaci je možné používat i v automatickém režimu.
• Velmi robustní konstrukce z profilů 60 x 60 x 3 mm, hmotnost 666 kg
• Vnitřní šířka klece je 82 cm, vnitřní délka 194 cm a vnitřní výška 177 cm, vhodná i pro velká zvířata.
• Pro malé kategorie lze klec doplnit zužovací vložkou (samostatný produkt - obj.č. 33 538).
Horní zábrany
znemožňují
Klec je vybavena
vyskočení zvířat z
úchyty pro převážení
klece.
v závěsu

 osuvné dveře mají velmi lehký chod, jejich
P
konstrukce zamezí vycouvání zvířete již při
částečném přivření dveří, mají západku proti
samovolnému otevření. Zadní příčky lze
jednoduše vyjmout bez použití nářadí a tím
je umožněn pohodlný přístup pro zjišťování
březostí a odběry krve. Spodní výplň dveří
chrání obsluhu proti kopnutí.

 odlaha z 8 mm
P
protiskluzového
žebrovaného (slzičkového)
plechu. Otvory zajišťují
odtok vody a moči.

 ro malé kategorie lze
P
klec doplnit zužovací
vložkou (samostatný
produkt - obj.č. 33 538).



Posuvné dveře nové konstrukce
obj.č. 34 130

 ro připojení naháněcí
P
uličky (TEXAS panelů) je
klec vybavena úchyty.

 snadnění chytání
U
i rohatých kusů díky
hlubokému čelnímu
koši. Koš lze
demontovat.

 lec lze přišroubovat k
K
podlaze, U profil zvyšuje
stabilitu při použití na
nezpevněném podkladu.

 boustranné boční dveře
O
umožňují přístup k vemeni
pro oddojení mléka nebo
pro napojení telete.
Ceny jsou uvedeny v Kč k 25.4.2017

Naháněcí a manipulační soupravy BOROVÁ DESIGN

Naháněcí a manipulační souprava Komfort

ECOMOMY jen s posuvnými dveřmi, bez dveří v manipulační ohradě
obj. č.

• hrazení žárově zinkováno, klec je lakovaná, včetně čelního koše
• přístup k vemeni pro oddojení mléka nebo napojení telete
 ixační čelo PRIEFERT
F
• kontrola a doplnění ušních známek
s manuálním, poloautomatickým
• přístup pro inseminaci
a automatickým provozem
• kontrola březosti
• pomoc při porodech
• odběr krve a DNA
Manipulační ulička s bočními
• jednoduché třídění stáda
dveřmi, které umožňují pohodlný
vstup obsluze za zvíře.
• nakládání

popis

Kč bez DPH

33 552 ECONOMY
35 552 ECONOMY SLIDE

 luboký čelní koš
H
usnadňuje odchyt rohatých
kusů

29 900,00
31 900,00

Kč s DPH

36 179,00
38  599,00

STANDARD s jednoduchým fixačním čelem
obj. č.

popis

Kč bez DPH

33 509 STANDARD
33 547 STANDARD + - prodloužená ulička
33 510 STANDARD KOMPLET - s ohradou 160 m2

 nitřní rozpěrný rám
V
zabraňuje prohnutí hrazení
při tlaku zvířat.

50 600,00
63 900,00
82 600,00

Kč s DPH

61 226,00
77 319,00
99 946,00

EXTRA s fixačním čelem PRIEFERT
obj. č.

 osuvné dveře nové konstrukce
P
oddělují vlastní uličku od naháněcí
ohrady, umožňují oddělení
jednotlivých zvířat a zamezují jejich
vrácení.

popis

Kč bez DPH

35 310 EXTRA
35 311 EXTRA + - prodloužená ulička
35 312 EXTRA KOMPLET - s ohradou 160 m2

 veře na obou
D
stranách pro
přístup k vemeni

Otočné zařízení se skládá ze dvou kovových
desek 8 mm, mezi kterými se otáčí trubka
s dveřmi. Desky se zasouvají do základního
rámu posuvných dveří. Spodní deska je
opatřena otvory, pomocí nichž ji
lze přišroubovat k betonové
podlaze a nebo ji zakotvit
do země pomocí
trnů.

61 000,00
75 300,00
93 000,00

Kč s DPH

73 810,00
91 113,00
112 530,00

KOMFORT s fixační klecí s čelem PRIEFERT a košem
obj. č.

popis

34 310 KOMFORT
34 311 KOMFORT + - prodloužená ulička
34 312 KOMFORT KOMPLET - s ohradou 160 m2

Kč bez DPH

92 500,00
106 800,00
124 500,00

Kč s DPH

111 925,00
129 228,00
150 645,00

EXTRA +

 naháněcích dveří při
U
úplném dovření nevzniká
žádný „mrtvý“ prostor
a zvíře je směrováno přímo
do uličky.
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Naháněcí dveře tvoří panel 3,6 m
otočený o 360° (vyšší průchodnost
terénem) připevněný pomocí
dvou třmenů k trubce otočného
zařízení.

• +2 x panel s dveřmi 2,4 m
• +1 x posuvné dveře

15 m2
EXTRA KOMPLET  
• +13 x panel základní 3,6 m
• +1 x panel s dveřmi 3,6 m

Vstupní dveře do naháněcí
ohrady umožňují pohodlný
vstup za zvíře. Těmito dveřmi
lze oddělovat kusy, které není
třeba prohánět uličkou.
 yztužovací rámy nové
V
konstrukce zabraňují posouvání
hrazení při tlaku zvířat.

160 m2

Zarážka dveří slouží
k zajištění naháněcích
dveří u konců nebo výztuh
obvodových panelů.
,5
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m
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Ceny jsou uvedeny v Kč k 25.4.2017

