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Ohradníky

Síťový zdroj s velmi silným úderem. Použitelný pro mírný až 
střední porost. Závady jsou signalizovány červeným blikáním. 
Mikroprocesorové řízení. 
MAX: napětí: 10 800 V, energetická kapacita: 6,0 J 
MAX délka: bez porostu: 55 km, při mírném porostu: 12 km, se silným 
porostem: 6 km 7 084,-

8050
-12%

Corral Super N 6000D 6J

Bateriový zdroj určen k napájení 12-ti voltovou baterii. Díky režimu 
úspory energie má zdroj nízkou spotřebu energie. Zdroj Vám nahlásí 
pokles kapacity baterie pod 40%.
MAX: napětí: 11 000 V, energetická kapacita: 4,8 J 
MAX délka: při mírném porostu: 40 km, při středním porostu 15 km, 
se silným porostem: 6 km

6 162,-
7002

-12%

Euro Guard A 10000 4,8J

Průměr 6 mm, 
vrut veden v  celém plastu. 2,38

2,80
-15%

Izolátor kruhový

3,87,-
4,30

-10%

Izolátor na pásku s vrutem

S vrutem pro pevné ohrady a 
všechny pásky do šířky 40 mm.



Slouží k propojení zdroje a 
ohradníku popř. dalších částí 
ohradníku. 342,-

381
-10%

Kabel vysokonapěťový, 25 m

385,-
419

-8%

Bleskpojistka GALLAGHER

Při instalaci lze velmi přesně 
nastavit vzdálenost přeskoku 
jiskry přepětí pro právě 
používaný zdroj impulsů.

Sloupek plastový, obounášlapný

-10%31výška 105 cm

výška 125 cm

(vč. 17 cm kovového hrotu) - 5 úchytů na lanko + 3 úchyty na pásku do 20 mm

(vč. 21 cm kovového hrotu) - 6 úchytů na lanko + 3 úchyty na pásku do 20 mm

28,-

-11%36 32,-

Vodivé lanko pro kratší elektrické ohradníky s nízkou vodivostí, který 
má pevnost v tahu - 110kp a dobrou viditelnost; obsahuje Niro 
vodiče 3x 0,20mm a má měrný odpor 8,50 Ω/m. Většinou 
se používá pro stavbu kratších ohrad nebo jako paralelní vodič.

Lanko Niro, 1 000 m, 3 mm

Vodivá páska pro krátké elektrické ohrady, páska obsahuje 
4x0,15mm Niro vodiče s měrným odporem 9,5Ω/1m, páska má nižší 
vodivost a malou pevnost v tahu - 85kp.

Páska, 400 m, 20 mm

Slouží k uzemnění ohradníku.

177,-
197

-10%

Zemnící tyč 100 cm

109,-
122

-10%

Rukojeť s pružinou a izolátory

Sada obsahuje 2x izolátor, 
1x pružina, 1x rukojeť.

739,-
870

-15%

386,-
455

-15%

Více akčního zboží naleznete na www.profarm.cz


