
UNIVERZÁLNÍ FIXAČNÍ KLEC NA SKOT
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MOOdELEL KÓdd PROddUKTU VÁHA VNITŘNÍ ROZMĚRY ŠxV (mm) CELKOVÉ ROZMĚRY ddxŠxV (mm)

UNIVERZÁLNÍ FIXAČNÍ KLEC NA SKOT 17600 450kg 738 x 1850 2320 x 938 x 2085

Výše uvedené specifikace jsou přibližné, v důsledku neustáleho vývoje našich produktů může tedy dojít ke změnám a úpravám.

Univerzální fixační klec na skot Nugent, vybavená robustní auto-
maticky uzavíratelnou přední fixační brankou hlavy, je konstruována pro 
potřebu rychlého odbavení náročného skotu na komerčních farmách.

Standardní vybavení

•  Univerzální uzavíratelná přední branka k fixaci hlavy s dvojitými ma-
dly na obou stranách dovoluje vypuštění skotu z obou stran

•  Nastavitelná uzavíratelná přední branka k fixaci hlavy je vhodná pro 
všechny velikosti zvířat

•  Krční fixační zařízení umožňuje jednoduchý přístup k testování TB  
a podávání injekcí

•  Kombinace postranních branek, které lze dle potřeby jednotlivě 
otvírat, umožňuje pohodlný přístup obsluhy ke skotu, ať už při péči 
o kopyta či celkový přístup při císařském řezu

• Posuvná zadní zábrana
• Podlahová ocelová deska jako standard
• Plně žárově pozinkováno

Volitelné doplňky

•  Doplňky k péči o kopyta lze jedoduše přišroubovat na Univerzální 
fixační klec. Přídavné doplňky se skládají z předních břišních popru-
hů, předního břišního pásu, vysoce výkonného zdviháku zadní nohy 
se zvedacím popruhem, nášlapu předních kopyt

• Otočná zadní zábrana s ráčnou
• Digitální souprava na vážení
• Uchycení do 3. bodu pro snadnou mobilitu
• Výběr ze zadních dvířek
• Snadno nasaditelný Podhlavník Nugent
• Protiskluzová gumová podložka 





MANIPULAČNÍ KLEC UNI 2000 
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FIXAČNÍ KLEC CALF CRATE 

FIXAČNÍ KLEC CALF TECH 

Standard Features

•   Otočná zadní zábrana proti odporu
•   10” nepropíchnutelná bezdušová gumová kolečka
•   Vrchní tác na odkládání vybavení a nářadí
•   Protiskluzová podlaha
•   Plně žárově pozinkováno

Fixační klec na telata Nugent Calf Tech umožňuje 
rychlé a snadné odrohování telat jedním člověkem. Posky-
tuje tělu podporu, aby se zabránilo pádu telat a má přední 
dveře na vypuštění. K dispozici je podpora brady a zaří-
zení k omezení pohybu hlavy. Je dodávána se dvěma 10” 
nepropíchnutelnými bezdušovými gumovými kolečky pro 
snadné manévrování.

Fixační klec Nugent Calf Crate umožňuje rychlé  
a snadné odrohování telat jedním člověkem. Jakmi-
le uvnitř klece, tele je drženo pevně na místě zařízením 
omezujícím pohyb, skládajícího se z pásku na nos a taž-
ných řetězů. Klec je navržena i pro omezení pohybu při 
kastraci a tak nabízí hospodářům dvě zařízení v jednom. 
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Veškeré uvedené specifikace jsou přibližné, v důsledku neustáleho vývoje našich produktů může tedy dojít ke změnám a úpravám.

MOOdELEL KÓdd PROddUKTU VÁHA VNITŘNÍ ROZMĚRY ŠxV (mm) CELKOVÉ ROZMĚRY ddxŠxV (mm)

Calf Tech (fixační klec) 17490 130kg 350 x 960 1670 x 690 x 1050

Calf Crate (fixační KLEC) 10759 40kg 281 x 714 1132 x 508 x 957






