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Vážení kolegové,  
společnost L.E.S. CR v roce 2018 slaví 20 let svého trvání na trhu v České republice. Za tu dobu jsme ušli velký kus 
cesty, prošli jsme celou řadou výzev a z nich plynoucích proměn. Dnes je velkoobchodní společnost L.E.S. CR zařazena 
do koncernu firem soustředěných v Okrouhle, v novém sídle našich kanceláří a skladů. Aktuálně jsme největší skupi-
nou firem dodávajících materiál, prostředky a pomůcky, stroje a technologie nejen pro lesníky, ale i školkaře, pěstitele 
vánočních stromků, i pro pěstitele speciálních plodin v zemědělství. Našimi zákazníky jsou i města a obce obhospoda-
řující své parky, trávníky a lesy. Zboží dodáváme po celém území České republiky, částečně i do zahraničí.
Co nás odlišuje od ostatních dodavatelů, je mimo bezkonkurenční velikosti sortimentu, zejména naše odborné  
zázemí. Provádíme bezplatnou poradenskou činnost pro soukromé i státní majitele lesů. Spolupodílíme se na vývoji  
a ověřování technologií v praxi, spolupracujeme se všemi lesnickými univerzitami, podílíme se na výuce žáků vysokých 
i středních škol, vedeme a zakládáme demonstrační, pokusné a ověřovací plochy a objekty. 
Náš katalog by Vám měl pomoci v základní orientaci nabídkou naší společnosti. V rámci spolupráce se všemi význam-
nými tuzemskými a zahraničními dodavateli jsme pro Vás připravili materiál, který můžete mít kdykoliv po ruce  
a využít ho jak při objednávání zboží, tak při hledání základních informací u námi nabízených produktů. 
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů a poděkoval za Vaši spolupráci.  
 Viktor Janauer, majitel společnosti    

...když Vám na lese záleží... 20 let s Vámi



1.1
. C

H
EM

IC
K

É 
PŘ

ÍP
R

AV
K

Y

2

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Karate Zeon 5 CS
Popis: kontaktní a požerový jed, stabilní 
suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená 
pro použití pro ředění vodou 
Účinná látka: lambda-cyhalothrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,015%–1%
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt

Masai
Popis: postřikový akaricid ve formě smáči-
telného prášku
Účinná látka: tebufenpyrad 
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,3–0,6 kg/ha 
Balení: 1 kg

Mospilan 20 SP
Popis: systémově vysoce účinný insekticid, 
dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek 
proti všem vývojovým stadiím škůdců
Účinná látka: acetamiprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,008%–0,04%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nissorun 10 WP
Popis: selektivní kontaktní akaricid, který 
se vyznačuje dlouhodobým specifickým 
účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek, 
na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale 
sterilizuje
Účinná látka: hexythiazox
Škodlivý činitel: svilušky
Registrovaná dávka: 0,05%–0,07%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nurelle D
Popis: kontaktní, požerový a dýchací 
insekticid s výrazným fumigačním efektem, 
proniká do rostlinných pletiv, není však 
rozváděn cévními svazky
Účinná látka: chlorpyrifos + cypermethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,2%–1%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Pirimor 50 WG
Popis: selektivní systémový insekticid, 
který hubí mšice kontaktně, požerově 
a vdechově
Účinná látka: pirimicarb
Škodlivý činitel: mšice
Registrovaná dávka: 0,05%–0,5%
Balení: 1 kg, 1 karton = 10 kg

Actara 25 WG
Popis: postřikový systemický insekticid
Účinná látka: thiamethoxam 
Škodlivý činitel: chroust, půdní škůdci, 
mšice
Registrovaná dávka: 0,2–0,4 kg/ha
Balení: 250 g

Alfametrin ME
Popis: postřikový insekticidní přípravek ve 
formě mikroemulze
Účinná látka: alfa-cypermethrin 
Škodlivý činitel: podkorní a dřevokazný 
hmyz 
Registrovaná dávka: 0,6–4 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt
 
Calypso 480 SC
Popis: kontaktní a požerový systémový 
insekticid 
Účinná látka: thiacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,025 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Confidor 200 OD
Popis: systémový přípravek velmi rychle 
usmrcující zejména savé a některé žravé škůd-
ce, jako dotykový, požerový a dýchací jed
Účinná látka: imidacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,6 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Decis Mega
Popis: dotykový a požerový jed s význam-
ným repelentním účinkem proti celé řadě 
škůdců, zejména mšicím, a částečným 
ovicidním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, 
podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,01%–0,75%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Force 1,5 G
Popis: půdní insekticidní přípravek ve for-
mě volně tekoucích pevných granulí
Účinná látka:  teflutrin 
Škodlivý činitel: chroust  
Registrovaná dávka: 20 kg/ha 
Balení: 20 kg

Forester
Popis: dotykový, požerový širokospektrální 
insekticid
Účinná látka: cypermethrin
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový, 
klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1–2 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

INSEKTICIDY

1. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY
NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA
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INSEKTICIDY
TriNet® Next
Popis: nová síť s feromony pro trojnožku TriNet
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku a dal-
ších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A

Vaztak Active
Popis: vysoce účinný světlostabilní pyre-
troidní insekticid, určený proti některým 
druhům žravého a savého hmyzu, jeho 
larvám a vajíčkům, účinkuje jako kontaktní 
a požerový jed, mikroemulze
Účinná látka: alfa-cypermetrin 
Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, 
žravý i savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,02–4 %
Balení: 1 l, 1 karton = 10 lt

Vertimec 1,8 EC
Popis: postřikový insekticidní a akaricid-
ní přípravek ve formě emulgovatelného 
koncentrátu
Účinná látka: abamektin 
Škodlivý činitel: svilušky, třásněnky, vrtalky
Registrovaná dávka: 0,1% 
Balení: 1 kg

Reldan 22 EC
Popis: kontaktní, požerový a dýchací 
insekticid s výrazným fumigačním efektem, 
proniká do pletiv
Účinná látka: chlorpyrifos
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,13–0,7 %
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

SpinTor
Popis: přírodní postřikový insekticid ve for-
mě suzpenzního koncentrátu pro ředění 
vodou, určený k ochraně proti škůdcům, 
vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou 
vůči člověku a teplokrevným živočichům, je 
tedy šetrný k životnímu prostředí, působí 
jako požerový a kontaktní insekticid
Účinná látka: spinosad
Škodlivý činitel: žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,15–0,6 lt/ha
Balení: 1 lt

StoraNet®

Popis: síť určená k ochraně jehličnatého 
i listnatého dřeva proti podkornímu a dřevo-
kaznému hmyzu
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesaříci
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: síť 8 x 12,5 m

TriNet® Complet
Popis: kompletní trojnožka určená k odchytu 
škodlivého hmyzu, zejména kůrovcovitých, 
dodává se s feromonovým odparníkem
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: kůrovci na smrku a dal-
ších dřevinách
Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky 
formulované v síti
Balení: 1 x trojnožka, 1 x síť, 2 x Pheroprax A

IT Ecolure Tubus
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks

Pheagr-IT
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks

IT Ecolure Klasik
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

IT Ecolure Mega
Popis: střihací odparník s možností pouze 
jednoho nastřižení sáčku s prodlouženou 
účinností
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 1 ks
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Pheagr-PCH
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: chalcogran,  
methyl-2,4-dekadienoát
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Registrovaná dávka: 1 ks na 1 lapač/
lapák
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks

Chalcoprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy 
Účinná látka: chalcogran, methyl-(2E,-
4Z)-2,4-decadienoat
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 10 týdnů
Balení: 1 ks

PC Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

PC Ecolure Tubus
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez 
úpravy
Účinná látka: chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks

PCIT Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + 
lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 7–10 týdnů
Balení: 1 ks

Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz

Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus)

Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) + Lýkožrout smrkový (Ips typographus)

Pheagr-IT Extra
Popis: vysoce účinný agregační feromon 
k lákání kůrovce v polopropustné membrá-
ně, vyvěšuje se bez úpravy 
Účinná látka: (+/-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 10 týdnů
Balení: 10 ks

Pheagr-IT Forte
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 8–10 týdnů
Balení: 10 ks

Pheagr-IT Long
Popis: vysoce účinný agregační feromon na 
kůrovce s celosezónní účinností
Účinná látka: (+-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: min. 180 dní
Balení: 5 ks

Pheroprax A
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: ipsdienol, (S)-cis-verbenol
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový
Délka účinnosti: 10–14 týdnů
Balení: 1 ks

PCIT Ecolure Tubus
Popis: kombinovaný agregační feromon 
k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, 
vyvěšuje se bez úpravy
Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran
Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + lýko-
žrout smrkový
Délka účinnosti: 18–20 týdnů
Balení: 5 ks

Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
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Pheagr-IDU
Popis: agregační feromon k lákání kůrovce 
v polopropustné membráně, vyvěšuje se 
bez úpravy 
Účinná látka: E-myrcenol, ipsdienol
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: min. 6 týdnů
Balení: 10 ks

Dupliwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta sever-
ského na smrku 
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

ID Ecolure
Popis: klasický střihací odparník s možností 
druhého nastřižení sáčku 
Účinná látka: ipsdienol
Škodlivý činitel: lýkožrout severský
Délka účinnosti: při nastřižení prvního 
sváru účinnost 5 týdnů, při nastřižení druhého 
sváru prodloužení účinnosti o 7–10 dnů
Balení: 1 ks

Lineatin Kombi®

Popis: kombinovaný feromon k lákání více 
druhů rodu dřevokaz
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Trypowit®

Popis: feromon k lákání dřevokaze čárko-
vaného 
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný 
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Dřevokaz čárkovaný (Xyloterus lineatus)

Lýkožrout severský (Ips duplicatus)

Ostatní škodlivý hmyz

XL Ecolure
Popis: agregační feromon k lákání dřevokaze 
v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez 
úpravy 
Účinná látka: lineatin
Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný
Délka účinnosti: 8 týdnů
Balení: 5 ks

Bajuluwit®

Popis: feromon k lákání tesaříka krovového  
Škodlivý činitel: tesařík krovový  
Hylotrupes bajulus
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 1 ks

Cembräwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta modří-
nového 
Škodlivý činitel: lýkožrout modřínový  
Ips cembre 
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Curviwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta jedlového 
Škodlivý činitel: lýkožrout jedlový  
Pityokteines curvidens
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

GLV Plus®

Popis: universální feromon simulující 
listnaté dřeviny
Škodlivý činitel: škůdci na listnáčích
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Hostowit Plus®

Popis: universální feromon simulující jehlič-
naté dřeviny
Škodlivý činitel: škůdci na jehličnanech
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

LMD Etokap
Popis: sexuální feromon, který láká samce mo-
týlků, aplikuje se v nonsaturačních pastech s le-
povou vložkou, která se dle potřeby vyměňuje
Účinná látka: disparlure
Škodlivý činitel: bekyně mniška, bekyně 
velkohlavá – Lymantria monacha, L. dispar
Délka účinnosti: 10–12 týdnů
Balení: 3 ks

Sexowit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta borového 
Škodlivý činitel: lýkožrout borový  
Ips sexdentatus
Délka účinnosti: 6–8 týdnů
Balení: 5 ks

Užitečný hmyz

Thanasiwit®

Popis: feromon k lákání přirozeného nepříte-
le kůrovce 
Cílový organismus: pestrokrovečník mravenčí
Délka účinnosti: 8–10 týdnů
Balení: 1 ks
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Dominator 360TF
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5 lt–6 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt, 20 lt, 1000 lt

Fusilade Forte
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: fluazifop-p-butyl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Gallant Super
Popis: graminicidní přípravek se selektiv-
ním účinkem vhodný do listnatých i jehlič-
natých dřevin, vysoká účinnost na třtiny
Účinná látka: haloxyfop-P methyl 
Škodlivý činitel: jednoděložné rostliny
Registrovaná dávka: 0,5–1 lt/ha
Balení: 5 lt

Garland Forte
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,4 lt–2,5 lt/ha
Balení: 5 lt

Garlon New
Popis: herbicidní přípravek s arboricidními 
účinky vhodný na ochranu lesních kultur, 
trávníků, luk, pastvin a ostatních ploch
Účinná látka: fluroxypyr, triklopyr 
Škodlivý činitel: dvouděložné rostliny
Registrovaná dávka: 8 lt/ha, 2–3 % 
Balení: 5 lt

Glean 75 PX
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: chlorsulfuron  
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 10–25 g/ha
Balení: 100 g

Glyfogan Extra
Popis: postřikový neselektivní herbicid se 
systémovým účinkem
Účinná látka: glyfosát 
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň 
Registrovaná dávka:  1,5–6 lt/ha 
Balení: 20 lt

Agil 100 EC
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: propaquizafop
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,4 lt–2,5 lt/ha
Balení: 5 lt

Agritox 50 SL
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na dvouděložnou buřeň
Účinná látka: MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 1–3 lt/ha
Balení: 10 lt

Basta 15
Popis neselektivní listový herbicid přede-
vším s kontaktním a částečně systémovým 
účinkem
Účinná látka: glufosinate-NH4
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5 lt–5 lt/ha
Balení: 5 lt, 15 lt

Bofix
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno-
děložným rostlinám. Je vhodný zejména pro 
údržbu trávníku
Účinná látka: fluroxypyr, clopyralid, MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 4 lt–6 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 6 lt

Careca
Popis: postřikový perzistentní herbicid ve 
formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: propyzamid 
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň 
Registrovaná dávka: 3 lt/ha  
Balení: 5 lt

Clinic TF
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1,5 lt–10 lt/ha
Balení: 20 lt, 640 lt

Dicopur M 750
Popis: herbicidní přípravek ve formě roz-
pustného koncentrátu proti dvouděložným 
plevelům
Účinná látka: MCPA
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,3–1,8 lt/ha
Balení: 1 lt, 10 lt

HERBICIDY A ARBORICIDY
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Roundup Klasik PRO
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt–10 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt, 20 lt, 640 lt

Starane Forte
Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: fluroxypyr
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,6 lt/ha
Balení: 5 lt

Stomp 400 SC
Popis: herbicid určený k hubení jednodě-
ložných i dvouděložných plevelů, je přijímán 
především kořenovým systémem při vzcháze-
ní plevelů, po vzejití je částečně přijímán i listy
Účinná látka: pendimethalin
Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné 
a trávy
Registrovaná dávka: 2,5 lt–5 lt/ha
Balení: 5 lt

Targa 10 EC
Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: chizalofop-P-ethyl 
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,5–2 lt/ha
Balení: 5 lt

Titus 25 WG
Popis: selektivní systémový herbicid proti 
vytrvalým a jednoletým travám a dvoudě-
ložným plevelům s krátkým reziduálním 
účinkem
Účinná látka: rimsulfuron
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 30 g–60 g/ha 
Balení: 100 g

TMB 75 WG
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: tribenuron – methyl 
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 15 g/ha 
Balení: 100 g

Touchdown Quattro 
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt–5 lt/ha
Balení: 20 lt, 640 lt

Lontrel 300
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na dvouděložnou buřeň, tolerantní k jedno-
děložným rostlinám
Účinná látka: clopyralid
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,15 lt–1 lt/ha
Balení: 5 lt

Mogeton 25 WP
Popis: selektivní listový přípravek, určený 
na hubení mechů a játrovek v trávnících
Účinná látka: quinoclamin
Škodlivý činitel: mechy, játrovky
Registrovaná dávka: 150 g/100 m2

Balení: 1,5 kg

Nuance
Popis: selektivní herbicid se systémovým 
účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin
Účinná látka: tribenuron – methyl 
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 15 g/ha 
Balení: 100 g

Pantera QT
Popis: selektivní listový herbicid působící 
na jednoděložnou buřeň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám
Účinná látka: quizalofop-P-tefuryl
Škodlivý činitel: jednoděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 1,2 lt–2,5 lt/ha
Balení: 1 lt, 10 lt

Reglone 40
Popis: neselektivní listový herbicid přede-
vším s kontaktním a částečně systémovým 
účinkem
Účinná látka: diquat dibromide
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 1 lt–12 lt/ha
Balení: 20 lt

Roundup Biaktiv
Popis: neselektivní kontaktní systemický 
vodou ředitelný herbicid určený pro hubení 
nežádoucí buřeně a plevelů
Účinná látka: glyfosát – IPA
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň
Registrovaná dávka: 2 lt–5 lt/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt

Roundup Flex
Popis: neselektivní listový herbicid se sys-
témovým účinkem
Účinná látka: glyfosát 
Škodlivý činitel: vytrvalé i jednoleté 
nežádoucí rostliny
Registrovaná dávka: 0,75–7,5 lt/ha 
Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt

HERBICIDY A ARBORICIDY
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HERBICIDY A ARBORICIDY

Contans WG
Popis: fungicidní biopreparát ve formě ve 
vodě dispergovatelného granulátu
Účinná látka: Coniothyrium minitans 
Škodlivý činitel: hlízenky 
Registrovaná dávka: 4 kg/ha 
Balení: 12 kg

Curzate M WG
Popis: směsný přípravek působí lokálně 
systémově a zajišťuje rovněž kurativní účinek
krátce po infekci, zároveň působí i kontaktně
Účinná látka: cymoxanil, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1,15 kg–2,3 kg/ha
Balení: 5 kg

Delan 700 WDG
Popis: kontaktní organický fungicid ve for-
mě vodorozpustných disperzních granulí
Účinná látka: dithianon
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, 
pravé plísně (oomycety)
Registrovaná dávka: 0,7–1 kg/ha
Balení: 1 kg

Discus
Popis: postřikový fungicid ve formě 
dispergovatelného granulátu rozváděný 
po povrchu ošetřovaných rostlin
Účinná látka: kresoxim–methyl
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,02%–0,025%
Balení: 1  kg

Acrobat MZ WG
Popis: kombinovaný fungicid se systémo-
vým a kontaktním účinkem
Účinná látka: dimethomorph, mancozeb
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 1 kg–2,5 kg/ha
Balení: 1 kg, 10 kg

Aliette 80 WG
Popis: je systémově působící přípravek sti-
mulující obranné mechanismy rostlin, působí 
zejména na houby ze skupiny Phycomycetes
Účinná látka: fosetyl-Al
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2 kg–4,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Amistar
Popis: má systemické a translaminární vlast-
nosti, účinek je především protektivní, a proto 
musí být použit ještě před nebo na počátku 
infekce, působí dlouhodobě, může tak zabrá-
nit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni-
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt–1 lt/ha
Balení: 20 lt

Basamid
Popis: granulovaný fungicidní přípravek po-
užívaný v lesních školkách k desinfekci půdy 
před výsevem proti patogenním houbám, 
především proti padání semenáčků  
a kořenovým hnilobám
Účinná látka: dazomet
Škodlivý činitel: půdní choroby, plevele
Registrovaná dávka: 20 g–60 g/1 m2

Balení: 5 kg

Wing-P
Popis: herbicidní přípravek ve formě 
emulgovatelného koncentrátu, určený proti 
ježatce kuří noze a jednoletým dvoudělož-
ným plevelům
Účinná látka: pendimethalin, dimethe-
namid-P
Škodlivý činitel: ježatka kuří noha, dvou-
děložná buřeň
Registrovaná dávka: 4 lt/ha
Balení: 10 lt

Venzar 500 SC
Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: lenacil 
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň 
Registrovaná dávka: 0,32 lt/ha 
Balení: 2 lt

Vypalovač plevele MESTO
Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku 
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň 
Balení: 1 ks

FUNGICIDY
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Mastana SC
Popis: kontaktní fungicidní přípravek ve 
formě tekutého suspenzního koncentrátu 
Účinná látka: mankozeb  
Škodlivý činitel: plísně, rzi, skvrnitosti 
listů
Registrovaná dávka: 3–4 lt/ha
Balení: 5 lt

Ortiva
Popis: má systemické a translaminární vlast-
nosti, účinek je především protektivní, a proto 
musí být použit ještě před nebo na počátku 
infekce, působí dlouhodobě, může tak zabrá-
nit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísně, rzi, listové skvrni-
tosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt–1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt

Polyversum
Popis: mikrobiální fungicidní přípravek 
na ochranu rostlin ve formě smáčitelného 
prášku určený k moření osiva, máčení koře-
nů, postřiku či zálivce
Účinná látka: Pythium oligandrum
Škodlivý činitel: houbové choroby
Registrovaná dávka: 0,1–0,25 kg/ha
Balení: 0,1 kg, 0,5 kg

Previcur Energy
Popis: systémový fungicid s účinkem 
proti půdním a listovým chorobám řádu 
Oomycetes
Účinná látka: propamocarb, fosetyl-Al 
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2,5 l/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Proplant
Popis: systemický fungicid na pravé plísně, 
určen i k moření osiva
Účinná látka: propamokarb-hydrochlorid
Škodlivý činitel: půdní plísně 
Registrovaná dávka: 0,15 %  
Balení: 50 ml

Ridomil Gold Combi Pepite
Popis: kombinovaný fungicid na plísně, 
působí systemicky i kontaktně
Účinná látka: metalaxyl, folpet
Škodlivý činitel: plísně
Registrovaná dávka: 2 kg/ha
Balení: 5 kg

Rovral Aquaflo
Popis: kontaktní fungicid inhibující klíčení 
spor a blokující růst mycelia houbových 
patogenů
Účinná látka: iprodione
Škodlivý činitel: plíseň šedá, hlízenka, 
padání semenáčků
Registrovaná dávka: 1,5–2 lt/ha
Balení: 5 lt

Dithane Neo Tec
Popis: organický kontaktní fungicid se 
širokým spektrem účinku proti houbovým 
chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitosti, 
sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2 kg–4,5 kg/ha
Balení: 10 kg

Falcon 460 EC
Popis: kombinovaný systémový fungicid, 
přípravek působí preventivně, kurativně, 
eradikativně a má reziduální účinek
Účinná látka: spiroxamine, tebuconazole, 
triadimenol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Flowbrix
Popis: kontaktní fungicidní přípravek ve 
formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: oxichlorid měďnatý  
Škodlivý činitel: plísně, skvrnitosti listů, 
bakteriální choroby 
Registrovaná dávka: 1–10 lt/ha 
Balení: 1 lt, 5 lt, 20 lt

Horizon 250 EW
Popis: systémově působící fungicid, vy-
značuje se preventivní a kurativní účinností 
proti širokému spektru houbových chorob 
a dlouhou dobou trvání účinku
Účinná látka: tebuconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt

Kumulus WG
Popis: kontaktní postřikový fungicid ve for-
mě rozpustného mikrogranulátu 
Účinná látka: síra
Škodlivý činitel: padlí, roztoči
Registrovaná dávka: 0,3%–0,5 %
Balení: 15 kg

Kuprikol 250 SC
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním 
účinkem, který se používá k preventivní-
mu ošetření proti původcům houbových 
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob 
ve formě suspenzního koncentrátu
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos-
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1 lt–10 lt/ha
Balení: 10 lt

Kuprikol 50 
Popis: měďnatý fungicid s kontaktním 
účinkem, který se používá k preventivní-
mu ošetření proti původcům houbových 
(inhibuje klíčení spór) a bakteriálních chorob 
ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: oxychlorid mědi
Škodlivý činitel: plísně, listové skvrnitos-
ti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 3,5 kg–5 kg/ha
Balení: 1 kg, 25 kg

FUNGICIDY
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FUNGICIDY
Topas 100 EC
Popis: systemicky působící fungicid  
s výrazným účinkem proti pravému padlí
Účinná látka: penkonazol  
Škodlivý činitel: padlí 
Registrovaná dávka: 0,5 l/ha 
Balení: 5 lt

Zato 50 WG
Popis: fungicid zabraňuje klíčení spor 
a růstu mycelia hub na povrchu rostlin, 
inhibuje také vývoj patogenů v povrchových 
vrstvách rostlinných tkání
Účinná látka: trifloxystrobin
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,15 kg/ha
Balení: 1 kg

Score 250 EC
Popis: systemický přípravek proniká do rost-
liny prostřednictvím listu v průběhu 24 hodin 
po aplikaci (pak již nehrozí smyv deštěm), 
transport účinné látky v rostlině probíhá 
akropetálně směrem k novým přírůstkům, 
přípravek má preventivní i kurativní účinnost
Účinná látka: difenoconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,2 lt/ha
Balení: 1 lt

Sfera 535 SC
Popis: kombinovaný systémový fungicidní 
přípravek
Účinná látka: trifloxystrobin a cyprokonazol
Škodlivý činitel: padlí, rzi 
Registrovaná dávka: 0,3–0,5 lt/ha 
Balení: 5 lt

Signum
Popis: kombinovaný systémový fungicidní 
přípravek
Účinná látka: boskalid a pyraklostrobin 
Škodlivý činitel: padlí, skvrnitost listů  
Registrovaná dávka: 0,75 kg/ha 
Balení: 1 kg

Talent
Popis: lokálně systemický fungicid proti 
padlí, skvrnitosti listů a moniliové spále, 
účinkuje jako preventivní, kurativní a čás-
tečně i eradikativní fungicid, účinná látka 
přípravku proniká rychle do rostlinných 
pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo 
plné deštivzdornosti
Účinná látka: myclobutanil
Škodlivý činitel: padlí, listové  
skvrnitosti, rzi
Registrovaná dávka: 0,12 lt–0,7 lt/ha
Balení: 1 lt

REPELENTY
Aversol 5:1 bílý
Popis: obsahuje repelentní látku,  
je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům 
i listnáčům, slouží k zimní ochraně sazenic 
postřikem
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg–9 kg/1000 
sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)

Cervacol Extra
Popis: repelent na ochranu listnatých  
i jehličnatých sazenic před okusem zvěří 
ve formě modré pastovité disperze charak-
teristického zápachu na bázi kopolymeru 
styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerál-
ními plnidly
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: od 2 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 720 kg (48 kartonů)

Aversol bílý
Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi 
trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, 
muže být použit jak k zimní, tak i k letní 
ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé 
nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 3 kg–5 kg/1000 sazenic
Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)
2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)
10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)

Aversol 2:1 bílý
Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi 
trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, 
slouží k letní ochraně sazenic postřikem, 
nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg–9 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)

-

 skvrnitosti listů, rzi, padlí
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REPELENTY
Versus Extra
Popis: repelentní nátěrová hmota proti 
okusu dřevin spárkatou zvěří
Účinná látka: křemenný písek 
Škodlivý činitel: okus spárkatou zvěří 
Registrovaná dávka: 2–5 kg/ 1000 ks 
Balení: 5 kg

Wam extra růžový
Popis: repelentní přípravek k ochraně 
dřevin ve školkách před okusem zvěří ve 
formě růžové pastovité disperze, charakte-
ristického zápachu
Účinná látka: křemenný písek 
Škodlivý činitel: okus zvěří 
Registrovaná dávka: 2–5 kg/1000 ks 
Balení: 5 kg

Wöbra
Popis: mechanický přípravek určený 
k ochraně kůry stromů proti ohryzu zvěří, 
aplikace nátěrem v neředěné formě, délka 
účinku je až 15 let
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: ohryz zvěří (bobr, 
daněk, jelen)
Registrovaná dávka: 250–400 g/strom
Balení: 5 kg, 10 kg

Kartáč na sazenice rovný
Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: fíbr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený
Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fíbr + silon + žíně, násada 
z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Štětec na nátěr kmenů
Popis: kulatý štětec, tvarem vhodný na 
nátěr kmenů proti ohryzu a loupání 
Materiál: žíně, násada z bukového dřeva 
Balení: 1 ks

Rukavice pro aplikaci  
nátěrových repelentů
viz strana 24

Morsuvin
Popis: přípravek k ochraně lesních kultur 
proti okusu zvěří v době vegetačního klidu
Účinná látka: křemenný písek, olej tálový, 
rezidua destilace tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg–6 kg/1000 sazenic
Balení: 14 kg, 1 paleta = 420 kg (30 kbelíků)

Neoponit L
Popis: přípravek k ochraně jehličnanů a listná-
čů proti okusu zvěří v době vegetačního klidu, 
vytváří na sazenicích hrubozrnnou vrstvu
Účinná látka: mletý vápenec
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 10 kg–12 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 390 kg (26 kbelíků)

Pellacol
Popis: suspenzní koncentrát s chuťovým 
repelentním účinkem proti zimnímu a let- 
nímu poškození lesních dřevin zvěří, proti 
okusu lesních výsadeb hlodavci a k ošetření 
poraněných kmenů lesních dřevin
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci, 
dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 2 lt–20 lt/1000 sazenic
Balení: 5 lt, 1 paleta = 360 lt (72 kbelíků)

Recervin SR-7
Popis: postřikový přípravek k ošetření jeh-
ličnanů a listnáčů proti letnímu loupání  
a zimnímu ohryzu zvěří
Účinná látka: destilační zbytky tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 110 kg–130 kg/100 
stromů
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)

Stop Z
Popis: suspenzní koncentrát s pachovým 
repelentním účinkem proti zimnímu a letní-
mu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1 lt–4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kanystrů)

Stopkus
Popis obsahuje repelentní látku, je velmi 
trvanlivý, neškodný jehličnanům
i listnáčům, muže být použit jak k zimní, tak 
i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani 
mladé nevyzrálé letorosty, modré barvy
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 2 kg–7,5 kg/1000 
sazenic
Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)
2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)
10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)

Trico
Popis: vodou ředitelný postřikový repelent 
na ochranu lesních a polních kultur
Účinná látka: ovčí tuk
Škodlivý činitel: srnčí a jelení zvěř
Registrovaná dávka: 10 –20 lt /ha
Balení: 5 lt

Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz

sazenice točenýsazenice točený
-

nátěr kmenů proti ohryzu a loupání 
Materiál:
Balení:

Rukavice pro aplikaci 
nátěrových repelentůnátěrových repelentů
Rukavice pro aplikaci 
nátěrových repelentů
Rukavice pro aplikaci 

viz strana 24

 obsahuje repelentní látku, je velmi 

zimní, tak 
letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani 

mladé nevyzrálé letorosty, modré barvy

 spárkatá zvěř, hlodavci
 2 kg–7,5 kg/1000 
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Stutox–I
Popis: granulovaný nástrahový přípravek
Účinná látka: fosfid zinečnatý
Škodlivý činitel: hraboš polní
Registrovaná dávka: 5–10 kg/ha
Balení: 10  kg

Storm Secure
Popis: vysoce účinná požerová nástraha 
ve formě voskových bloků k hubení škodli-
vých hlodavců, aplikace bez dalších úprav
Účinná látka: flocoumafen
Škodlivý činitel: drobní hlodavci
Registrovaná dávka: 0,8–1,6 kg/ha
Balení: 10 kg

Clartex Neo
Popis: požerová granulovaná návnada proti 
všem druhům slimáků, plzáků a hlemýžďů
Účinná látka: metaldehyd 
Škodlivý činitel: slimáci, plzáci, hlemýždi
Registrovaná dávka: 5 kg/ha 
Balení: 20 kg

Ferramol
Popis: požerový granulovaný přípravek, 
neškodný pro necílové organismy
Účinná látka: fosforečnan železitý
Škodlivý činitel: slimáci, plzáci 
Registrovaná dávka: 5 g/m2

Balení: 1 kg

REPELENTY –PACHOVÉ OHRADNÍKY
Antifer proti hlodavcům
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
hlodavců až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: hlodavci
Balení: 0,2 lt

Antifer proti krtkům
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
krtků až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: krtek
Balení: 0,2 lt

Antifer proti kunám
Popis:  slouží jako ochrana před výskytem 
kun až na 4 týdny
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: kuny
Balení: 0,2 lt

Antifer roztok  
červený/ modrý/zelený 
Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, 
který se nanáší postřikem na savý povrch, 
různé varianty poměru pachových látek 
(Antifer červený, modrý, zelený) 
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: škody zvěří
Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (příp. 3 km linie)
Balení: 1 lt

Antifer roztok sada
Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, 
který se nanáší postřikem na savý povrch, 
různé varianty poměru pachových látek 
(Antifer červený, modrý, zelený)
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: škody zvěří
Dávkování: 1 lt až na 80 ha,  
(příp. 3 km linie)
Balení: 1 lt červený + 1 lt modrý + 1 lt zelený

PACHO-LEK  
na spárkatou zvěř
Popis: koncentrát pro pachový plot na 
spárkatou zvěř, do připravených otvorů 
v BIO10CS nosiči vložíme aplikační trubici, 
aplikujeme po dobu 1–2 vteřin, obnova se 
provádí do 3 měsíců
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Balení: 250 ml

PACHO-LEK na černou zvěř
Popis:  koncentrát pro pachový plot na čer-
nou zvěř do připravených otvorů v BIO10CS 
nosiči vložíme aplikační trubici, aplikujeme 
po dobu 1–2 vteřin, obnova se provádí po 
1–2 měsících
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: černá zvěř
Balení: 250 ml

PACHO-LEK na kuny
PACHO-LEK PU nosič  
pachové látky na kuny
Popis: koncentrát s pachovou látkou, aplikuje 
se do předem připravené PU pěny na místech, 
kde dochází k hospodářským škodám, obnova 
účinnosti se doporučuje po 1–2 měsících
Účinná látka: směs pachových látek
Škodlivý činitel: kuna
Balení: 250 ml, PU pěna 750 ml

PACHO-LEK biodegradabilní 
nosič BIO10 CS 
Popis: první biologicky rozložitelná pěna 
jako nosič pachového koncentrátu, dodává 
se v jednotlivých přířezech, umisťuje se na 
kůly ve vzdálenosti 10 m od sebe, při aplikaci 
se do pěny vytvoří 3 otvory o hloubce cca 
3 cm (např. tužkou) a naaplikuje se patřičný 
koncentrát, možnost dokoupit kovové držáky 
pěny (viz. obrázek)
Účinná látka: pěna BIO120CS – užitný vzor
Balení: 50, 100 ks, v budoucnu i jiná balení

PACHO-LEK biodegradabilní 
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SpinTor
Popis: přírodní postřikový insekticid ve for-
mě suzpenzního koncentrátu pro ředění 
vodou, určený k ochraně proti škůdcům, 
vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou 
vůči člověku a teplokrevným živočichům, je 
tedy šetrný k životnímu prostředí, působí 
jako požerový a kontaktní insekticid
Účinná látka: spinosad
Škodlivý činitel: žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,15–0,6 lt/ha
Balení: 1 lt

Polyversum
Popis: mikrobiální fungicidní přípravek 
na ochranu rostlin ve formě smáčitelného 
prášku určený k moření osiva, máčení koře-
nů, postřiku či zálivce
Účinná látka: Pythium oligandrum
Škodlivý činitel: houbové choroby
Registrovaná dávka: 0,1–0,25 kg/ha
Balení: 0,1 kg, 0,5 kg

POMOCNÉ LÁTKY
Silwet STAR
Popis: organosilikonové supersmáčedlo 
pro fungicidy a insekticidy ve všech plo-
dinách a totální herbicidy v období mimo 
vegetaci kultury
Účinná látka: alkyloxypolyethylenglykol  
+ heptamethyltrisiloxan modifikovaný poly-
alkylenoxidem
Škodlivý činitel: zlepšení smáčivosti
Registrovaná dávka: 0,01 %–0,15 %
Balení: 1 lt

Scolycid C
Popis: barvivo do insekticidních postřiků 
proti kůrovcům a klikorohu borovému
Účinná látka: barvivo
Škodlivý činitel: hmyzí škůdci
Registrovaná dávka: 1 % koncentrace
Balení: 5 lt

Stabilan 750 SL
Popis: je přijímán listovou plochou, 
v případě aplikace zálivkou i kořeny, má sys-
témový účinek, ovlivňuje prodlužovací růst, 
podporuje růst kořenového systému
Účinná látka: chlormequat-chloride
Škodlivý činitel: nadměrný prodlužovací růst
Registrovaná dávka: 0,15–0,4  %
Balení: 20 lt

Trend 90
Popis: tekutý smáčivý přípravek ve formě 
emulgovatelného koncentrátu pro použití 
v ochraně rostlin, zlepšuje smáčivost postři-
kové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi 
a penetraci použitých přípravků na ochranu 
rostlin
Účinná látka: isodecylalkohol ethoxylat
Škodlivý činitel: odpar, smyv pesticidu
Registrovaná dávka: 0,1 %
Balení: 1 lt

Agrisorb Micro
Popis: jemný krystalický přípravek, který 
mnohonásobně zvyšuje jímavost půdy pro 
vodu, je určený pro přípravu obohacených 
půdních substrátů a k ochraně trávníků 
proti suchu
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg

Agrisorb Pro gel
Popis: práškový koncentrát určený na pří-
pravu ochranného kořenového hydrogelu, 
který chrání kořeny rostlin před zaschnutím 
při přesazování, přepravě a skladování
Účinná látka: organický polymer
Škodlivý činitel: sucho při výsadbě
Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)
Balení: 1 kg, 5 kg

Agrovital
Popis: multifunkční smáčedlo, které 
podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů 
a chrání je proti odparu i před smyvem 
deštěm, též snižuje úlet při aplikaci
Účinná látka: pinolen
Škodlivý činitel: smyv pesticidu, nežá-
doucí úlet
Registrovaná dávka: 0,03–0,14 %
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt

Chemstop
Popis: lep na přípravu feromonových, vizu-
álních a bariérových lapačů hmyzu, na na-
tírání pásů a fólií na imobilizaci housenek, 
larev a dospělých stádií hmyzu 
Účinná látka: polyolefiny
Škodlivý činitel: listožravý hmyz
Registrovaná dávka: dle potřeby
Balení: 0,5 kg

Sanatex VS hnědý
Popis: prostředek hnědé barvy s fungis-
tatickými účinky k ochraně lesních kultur 
po vytloukání a k asanaci poraněných 
stromů 
Účinná látka: vinyl-acetát
Škodlivý činitel: dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 0,5 lt –1 lt/1 m2

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt (12 dóz)
2,5 lt, 1 karton = 10 lt (4 dózy)
10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)
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Fumag 6NK-Cu, 6NK-SB, 
6NK –Zn 
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem 
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků 
s vedlejším fungicidním účinkem
Obsah živin: 12Mg-6N-6K  
(1Cu, 20S-0,5B, 10Zn)
Balení: 10 kg

Fumag LAN, NK-Ca, NK-Mo
Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem 
hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků 
s vedlejším fungicidním účinkem
Obsah živin: 12 Mg-12N-6K (1,5Ca-0,2B, 
5Ca, 1Mo)
Balení: 10 kg

Kompakt
Popis: organominerální plnosložkové hnoji-
vo s vysokým obsahem dusíku, vyvinuté pro 
školkaře, aplikuje se jako startovací hnojivo 
do substrátu, nebo rozhozem na plochu, 
účinnost 8-10 týdnů, použití 2x za vegetaci
Obsah živin: 21-14-7-6+ME 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Kristalon modrý
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list ve vegetativním období
Obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon oranžový
Popis: krystalické ve vodě rozpustné hnoji-
vo s nízkým obsahem dusíku
Obsah živin: 6% N + 12% P2O5 + 36% 
K2O + 3% MgO + mikroprvky 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list v období růstové fáze
Obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag – B, BS, Ca, Mo, N
Popis: listová suspenzní hnojiva s kurativ-
ním účinkem, odstraňující latentní i zjevný 
nedostatek hořčíku a dalšího obsaženého 
prvku (B, S, Ca, Mo, N), opakovaná aplikace 
zvyšuje odolnost proti houbovým choro-
bám. hnojivo je možno použít pro všechny 
druhy pěstovaných jednoletých a víceletých 
rostlin
Obsah živin: 16MgO-(1B, 15S, 5CaO, 1Mo, 
16N)+Mn+Cu 
Balení: 10 kg

Ledek amonný s vápencem
Popis: granulovaná směs dusičnanu amon-
ného s jemně mletým vápencem vhodná 
pro základní hnojení před setím a výsadbou 
i pro přihnojování v době vegetace, hnojivo 
lze použít ke všem rostlinám i do všech půd
Obsah živin: 27N-20Ca
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Agrosil LR
Popis: granulovaný půdní kondicionér ke zlepše-
ní půdních podmínek při ozeleňování všech typů 
stanovišť, prokazatelně podporuje růst kořenů 
do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobto-
vitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, 
vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin 
Obsah živin: 1-10-0-45SiO

2
, silikátové koloi-

dy, fosforečnany a sírany jako elektrolyt 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basacote Plus 3 M
Basacote Plus 6 M
Basacote Plus 9 M
Basacote Plus 12 M
Popis: dlouhodobé obalované NPK hnojivo 
s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzá-
sobní hnojení substrátů a zahradnických kultur, 
prostřednictvím principu obalování granulí je při 
přimíchání tohoto hnojiva do substrátu zajištěno 
optimální zásobení rostlin živinami po dobu  
3 (3M), 6 (6M), 9 (9M) nebo 12 (12M) měsíců
Obsah živin: 16-8-12-2-5S+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basfoliar 36 Extra
Popis: kapalné dusíkaté listové hnojivo s hoř-
číkem a mikroprvky vhodné pro použití v inten-
zivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě 
vysoké potřeby dusíku pro přihnojení i zvýšený 
požadavek na přísun hořčíku a manganu
Obsah živin: 27N - 3MgO – ME (B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn)
Balení: 20 lt

Cererit
Popis: bezchloridové granulované hnojivo 
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele  
a okrasných rostlin, používá se k základnímu 
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
Obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Entec 26
Popis: granulované dusíkaté jednosložkové 
hnojivo s vyšším podílem amonného N stabili-
zovaného inhibitorem nitrifikace, doporučeno 
pro stanoviště s vyšší zásobou fosforu, draslí-
ku a hořčíku, univerzální hnojivo pro trávníky, 
zahradnictví a zemědělství, vyznačuje se vyšší 
účinností využití dodaného dusíku a současně 
omezuje zatížení životního prostředí snížením 
rizika vyplavování nitrátů, tím je umožněn 
časnější termín hnojení při vyšší jednorázové, 
ale nižší celkové aplikační dávce
Obsah živin: 26N-13S
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Entec Perfect
Popis: speciální hnojivo se stabilizova-
ným amonným dusíkem prostřednictvím 
inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny 
amonného dusíku na nitrátový dusík 4-10 
týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnoji-
vo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plo-
din a současně omezuje zatížení životního 
prostředí snížením rizika vyplavování
Obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)
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Silvamix C, MG, Forte 60
Popis: pomalu rozpustná minerální hnojiva  
s vysokým obsahem živin s pozvolným a dlou-
hodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 
let. Použití je v zásadě univerzální, ideálně jsou 
však tato hnojiva vhodná především pro hnojení 
a dohnojování mladých výsadeb a sazenic dlou-
hodobě rostoucích rostlin. Vyrábějí se v tabletách 
a ve formě drti. Tablety jsou výhodné především 
pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných 
stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé 
způsoby hnojení. Aplikace je jednoduchá a loka-
lizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině 
a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo 
dosah kořenového systému 
Obsah živin: Silvamix C: 11-17-8-7,  Silvamix MG: 
10-13-6,5-16, Silvamix Forte 60: 17,5-17,5-10-9 
Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)

Síran amonný krystalický
Popis: krystalické hnojivo určené k zaprave-
ní do půdy
Obsah živin: N 26 %, S 23 %
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Superfosfát trojitý
Popis: rychle působící granulované hnojivo 
s obsahem rychle i pomalu vodorozpustné-
ho fosforu
Obsah živin: P 45 % 
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Vápenec dolomitický
Popis: speciální přírodní hnojivo s vysokým 
obsahem vápníku, hořčíku a stopových 
prvků pro podzimní a jarní základní hnojení, 
nevhodné pro kyselomilné rostliny, dodává 
do půdy hořčík a vápník, pozvolna upravuje 
půdní kyselost (neutralizační materiál proti 
účinkům kyselých průmyslových exhalátů)
Obsah živin: 80CaCO3 -5MgCO3
Balení: 40 kg, 1 paleta = 1 000 kg (25 pytlů)

Vegaflor
Popis: plnosložkové kapalné hnojivo, pro 
mimokořenovou výživu, podporuje a urychluje 
růst všech kulturních rostlin, zejména v období 
ranné vegetace, rychle odstraňuje nedosta-
tek stopových prvků, nárazově dodává živiny 
v určitých vývojových stádiích rostliny během 
celého vegetačního období a urychluje tvorbu 
chlorofylu, zvyšuje asimilaci a odolnost proti 
chorobám, škůdcům a jiným škodlivým činitelům, 
obsahuje stimulátory růstu, použití v lesních škol-
kách, vinicích, chmelnicích, sadech, při pěstování 
zeleniny a jahod 
Obsah živin: 6-5,7-6
Balení: 1 lt, 25 lt, 200 lt

Wuxal Super
Popis: listové plné hnojivo s nízkým obsa-
hem chlóru s mikroprvky v chelátové vazbě 
Obsah živin: 8N - 8P - 6K – ME ( B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 
Balení: 1 lt, 20 lt, 200 lt

Ledek vápenatý
Popis: typické hnojivo “na list” s rychlým 
účinkem, velmi příznivě působí na kyselejších 
půdách, kde vápník zmírňuje účinek půdní 
kyselosti, doporučuje se především k regene-
račnímu hnojení, k přihnojení i k operativnímu 
odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin
Obsah živin: 15N
Balení: 50 kg, 1 paleta=1 000 kg (20 pytlů)

Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě 
pro závlahové systémy a aplikaci na list
Obsah živin: 7N-10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Močovina technická
Popis: granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně 
působící formou dusíku k základnímu hnojení 
i k přihnojení v době vegetace na list, je to 
neutrální organická sloučenina s vysokým obsa-
hem dusíku v amidické formě, lehce rozpustná 
ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti
Obsah živin: 46N
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Nitrophoska spezial
Popis: univerzální vícesložkové minerální 
hnojivo s obsahem hořčíku, síry a stopových 
prvků s využitím v zahradnictví, zemědělství 
a při pěstování speciálních kultur, vhodné 
pro stanoviště s nízkou zásobou fosforu
Obsah živin: 12-12-17-2-8S+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

NPK 15-15-15
Popis: kombinované granulované hnojivo 
především k základnímu hnojení (na jaře před 
setím nebo výsadbou, resp. před zahájením 
vegetace) a případně i k přihnojování během 
vegetace, vhodné pro plodiny a kultury s vy-
sokým požadavkem na dusík a fosfor
Obsah živin: 15-15-15
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Patentkali
Popis: hořečnato-draselné granulované 
hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku 
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor 
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro 
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
Obsah živin: 28,5K2O-9MgO
Balení: 50 kg

PK sol
Popis: čiré bezbarvé kapalné listové hnojivo 
obsahující draslík a fosfor
Obsah živin: 20P-24K
Balení: 20 lt

Silvagen 80 TE
Popis: pomalu rozpustné minerální hnojivo 
s vysokým obsahem živin a s obsahem stopo-
vých prvků s pozvolným a dlouhodobým uvol-
ňováním po dobu minimálně 2 let, vhodné pro 
jehličnany, živé ploty, pokojové rostliny okrasné 
listem, vyrábějí se v tabletách a ve formě drti
Obsah živin: 24-5-10-3,5
Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)

 6K – ME ( B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 
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Stojan k lapači hvězdicový
Popis: stojan umožňuje sestavení tří lapačů 
do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu 
při použití 
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

Stojan Riedl  
k lapači bariérovému
Popis: kulatý stojan s hrotem pro zavěšení 
bariérového lapače
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

Štítek kontrolní
Štítek evidenční
Popis: samolepící štítky pro evidenci  
a kontrolu odchytových zařízení
Materiál: papír
Balení: 100 ks

Stanička jedová
Popis: skládací krabička z tvrdého kartonu 
pro bezpečnou aplikaci rodenticidních 
přípravků na volných plochách
Materiál: papír
Balení: 50 ks

Stanička jedová na hryzce
Popis: stanička pro umístění otrávené návnady 
na hryzce s dosahem do hloubky až 25 cm, dopl-
nění nástrah horním plnícím otvorem s víčkem
Materiál: plast s UV stabilizátorem
Balení: 1 ks

Lapač bariérový štěrbinový
Popis: lapač na monitorování a odchyt 
podkorního hmyzu, složený ze základního 
korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se 
sítky pro odtok vody a víčka proti zpětnému 
úniku brouků 
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks

Miska lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks

Víčko lapače bariérového
Popis: náhradní díl k lapači
Materiál: HDPE
Balení: 1 ks

Multiwit
Popis: nová generace lapače na monitoro-
vání a odchyt podkorního hmyzu, složený ze 
základního korpusu se štěrbinami, hluboké 
misky, se systémem sítek a ventilů, umožňu-
jící mokrý i suchý odchyt brouků s prodlou-
žením intervalu kontrol
Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům
Balení: 1 ks

Stojan k lapači jednoduchý
Popis: stojan pro zavěšení bariérového 
lapače
Materiál: ocel
Balení: 1 ks

 kulatý stojan s hrotem pro zavěšení 
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Wuxal Sus Kalcium
Popis: suspenzní hnojivo na bázi dusična-
nu vápenatého a močoviny, obsahující dále 
hořčík a stopové prvky
Obsah živin: 10N - 15Ca - 2Mg -  ME (B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn)
Balení: 10 lt, 100 lt

Wuxal Sus Kombi MG
Popis: vysoce koncentrované bezfosforové 
hnojivo vhodné pro aplikaci na list
Obsah živin: 20N - 15K - 4Mg – ME (B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn)
Balení: 10 lt, 100 lt

YaraMila Complex 
Popis: univerzální kombinované bezchlorido-
vé hnojivo s mikroprvky, určené pro základní 
hnojení všech druhů pěstovaných zahradních 
rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje 
dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin
Obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraLiva Calcinit
Popis: stoprocentně vodorozpustné hnojivo 
pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj vápníku, 
pro svůj obsah dusičnanového dusíku je optimál-
ním hnojivem pro intenzivní hnojivé postupy 
Obsah živin: 15N-26,5CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraLiva Nitrabor
Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s ob-
sahem bóru pro účinnější příjem vápníku 
Obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraVita Bortrac 150
Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstra-
nění nedostatku bóru listovou aplikací, vhodný pro 
široké spektrum polních a speciálních kultur
Obsah živin: 150 g B / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

YaraVita Kombiphos
Popis: kombinované listové hnojivo
Obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 
67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Magtrac 500
Popis: koncentrované formulované hnojivo pro 
odstranění nedostatku hořčíku aplikací na list
Obsah živin: 500 g MgO / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Safe K
Popis: formulované listové hnojivo vhodné tam, 
kde je třeba aplikovat draslík bez přísunu dusíku, 
optimální řešení v závěrečných fázích růstu
Obsah živin: 500 g K2O / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)
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ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 403 /404
Popis: malý ruční postřikovač pro domácí 
použití, vhodný na ošetření rostlin a dezin-
fekční práce
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SOLO 408 / 409
Popis: ruční postřikovač pro ošetření rost-
lin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit 
na popruh přes rameno
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SOLO 453
Popis: pojízdný postřikovač s velkými koly 
pro snadný pohyb při práci na zahradě, výška 
madla individuálně nastavitelná, velký plnící 
otvor
Součástí dodávky: nastavitelná tryska 
pro kruhový postřik (dutý kužel), 2,5 m dlou-
há spirálová hadice

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 401 /402
Popis: malý ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce, možnost změny 
stříkaného paprsku
Součástí dodávky: nerezová trubka, 
otočná a nastavitelná tryska o 180o pro kru-
hový postřik, odnímatelný kryt postřiku

Postřikovač SOLO 461 / 462
Popis: ruční postřikovač pro ošetření rost-
lin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit 
na popruh přes rameno, odolný plast vůči 
UV záření, odnímatelný plnící otvor s inte-
grovaným zásobníkem na trysky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 456 /457
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce v privátním 
i profesionálním sektoru, extrémně robustní 
a profesionální konstrukce odolná vůči UV 
záření, velký plnící otvor
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 458
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce v privátním 
i profesionálním sektoru, extrémně robustní 
a profesionální konstrukce odolná vůči UV 
záření, velký plnící otvor
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 456 Pro
Popis: ruční postřikovač pro ošetření 
rostlin a dezinfekční práce v privátním 
i profesionálním sektoru, extrémně robustní 
a profesionální konstrukce odolná vůči UV 
záření, velký plnící otvor, polstrovaný 
popruh
Součástí dodávky: 2 nastavitelné mosaz-
né trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

2.1. APLIKÁTORY
SOLO – RUČNÍ A POJÍZDNÉ TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE 

Model 403 404 408 409 453 401 402 461 462 456 457 458 456Pro

Objem v litrech 1,25 2 5 7 11 1 2 5 7 5 7 9 5

Max.tlak (bar) 2 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3

Vlastní hmotnost (kg) 0,49 0,55 1,2 1,4 3,5 0,39 0,46 1,5 1,7 2,6 2,8 3,0 2,6

Trubka postřiku (cm) – – 40 40 40 nerez nerez 50 50 50 50 50 50-90

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton Viton NBR NBR NBR NBR NBR Viton
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ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 473 D 
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač Solo  
NOVA 424 Classic
Popis: poloprofesionální pístový–zádový 
postřikovač od renomovaného výrobce 
vhodný k aplikaci přípravků na ochranu rost-
lin mimo postřikových repelentů
NOVINKA PRO ROK 2018

Postřikovač SOLO 425 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 435 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 475 Classic
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky nalevo i napravo
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 425 
Comfort
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik, včetně skládacího 
madla a držadla na trubku

Postřikovač SOLO 435  
Comfort
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky, vyšší aplikační tlak
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 475 
Comfort
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namontová-
ní páky ergonom.tvaru nalevo i napravo,  
3 nastavitelné délky páky
Součástí dodávky: 2 trysky – pro plošný 
a pro kruhový postřik, včetně skládacího 
madla a držadla na trubku

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 425 Pro
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namonto-
vání páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 
3 nastavitelné délky páky, profesionální 
systém popruhů
Součástí dodávky: 2 nastavitelné 
mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový 
postřik, včetně skládacího madla a držadla 
na trubku

Postřikovač SOLO 475 Pro
Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na 
ochranu rostlin a různých dezinfekčních 
a čistících prostředků, možnost namonto-
vání páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 
3 nastavitelné délky páky, profesionální 
systém popruhů
Součástí dodávky: 2 nastavitelné 
mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový 
postřik, včetně skládacího madla a držadla 
na trubku

SOLO - ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

Model 473 D NOVA 424 425 435 475 425 435 475 425 475

Objem v litrech 12 15 15 20 15 15 20 15 15 15

Typ čerpadla membrána píst píst píst membrána píst píst membrána píst membrána

Max.tlak (bar) 4 4 4 4 4 6 6 4 6 4

Nastavitelný tlak ne ne ne ne ne ano ano ano ano ano

Vlastní hmotnost (kg) 4,2 5,1 4,4 5,0 4,6 4,5 5,1 4,7 5,2 5,4

Trubka postřiku (cm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50–90 50–90

Manometr ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR Viton Viton Viton Viton Viton
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SOLO - BATERIOVÉ A MOTOROVÉ POSTŘIKOVAČE

SOLO - MOTOROVÉ ROSIČE

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 417
Popis: akumulátorový postřikovač pro 
práci nejen v uzavřených prostorách (např.
skleníky), ale i velkých zahradních centrech, 
potravinářství či terénní a lesní údržbě, 
nádrž odolná vůči UV záření s držákem na 
trubku postřiku, polstrování zad a ramen-
ních popruhů
Součástí dodávky: štěrbinová tryska pro 
plochý postřik

Postřikovač SOLO 434
Popis: motorový postřikovač s 2-taktním 
motorem a vysokotlakým čerpadlem umož-
ňuje vysoký výkon pro práci v ovocných 
sadech, parcích s vysokými stromy a keři, 
v zemědělství či terénních úpravách, nádrž 
odolná vůči UV záření s držákem na trubku 
postřiku, polstrování zad a ramenních 
popruhů
Součástí dodávky: štěrbinová tryska pro 
plošný postřik

ŘADA PRO

Rosič SOLO 451-01/451-02
Popis: vhodný k ošetřování vinohradů, sadů, 
zalesněných ploch, zahrad i parků, k dezinfekci 
a likvidaci škůdců ve skladech, stájích, atd., 
velký plnící otvor, nerezový plnící filtr, nádrž 
odolná vůči UV záření, nadstandardní polstro-
vání zad a širokých ramenních popruhů
Součástí dodávky: speciální rosící tryska 
a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměr-
ná mřížka)

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 416 Li
Popis: akumulátorový postřikovač vhodný 
do exteriéru i uzavřených prostor, velmi tiché 
čerpadlo poháněné elektromotorem, nádrž 
vybavena vypouštěcí hadičkou, nadstandardně 
velký plnící otvor, nádrž odolná vůči UV záření 
s držákem na trubku postřiku, polstrování zad 
a ramenních popruhů, pásový popruh
Součástí dodávky: nerezová dvojitá 
tryska

Postřikovač SOLO 433 H
Popis: motorový postřikovač s 4-taktním 
motorem pro práci v ovocných sadech, 
parcích s vysokými stromy a keři, v země-
dělství či terénních úpravách, velký plnící 
otvor, nerezový plnící filtr, nádrž odolná vůči 
UV záření s držákem na trubku postřiku, 
nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů
Součástí dodávky: nerezová dvojitá 
tryska

Rosič SOLO 423 Port
Popis: rosič s vylepšenou technologií moto-
ru, vhodný k ošetření zalesněných ploch, sadů, 
vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž ve 
skladech či stájích, možnost používat vyšší 
koncentrace postřiku, velký plnící otvor, nere-
zový plnící filtr, nádrž odolná vůči UV záření, 
nadstandardní polstrování zad a širokých 
ramenních popruhů
Součástí dodávky: speciální rosící tryska 
a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměr-
ná mřížka)

Model 417 434 416 Li 433 H

Objem v litrech 18 18 20 20

Typ baterie / motoru Pb / gel SOLO 2-taktní Lithiová-iontová Honda 4-taktní

Typ čerpadla elektrické, 12V/7,2Ah dvojité pístové elektrické, 11,1V/7,8Ah dvojité pístové

Max.tlak (bar) 2,5 / 4,3 20 2,5 / 4,3 30

Vlastní hmotnost (kg) 7,6 9,3 5,2 9,8

Trubka postřiku (cm) 50 nerez 50 50–90 nerez 50

Manometr ano ano ano ano

Model 451-01 451-02 423 Port

Objem v litrech 12 20 12

Motor SOLO 2-taktní SOLO 2-taktní SOLO 2-taktní

Objem motoru (cm3) 66,5 66,5 72,3

Výkon motoru kW (HP) 2,1 (2,9) 2,1 (2,9) 3,0 (4,1)

Max.objem vzduchu (m3/h) 1400 1400 1400

Horizontální dosah (m) 11,5 11,5 12

Vlastní hmotnost (kg) 11,8 12 11

19

...když Vám na lese záleží...
2.1. APLIKÁTO

RY



...když Vám na lese záleží...

Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz

2.
1.

 A
PL

IK
ÁT

O
RY

20

OSTATNÍ APLIKÁTORY
Aplikátor granulátů
Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnoji-
va k jednotlivým stromkům
Součástí dodávky: redukční váleček 
na dávku 25 g (možno objednat na dávky 18, 
40 a 70 g)
Obsah: 12 kg

Dávkovač Stutoxu
Popis: dávkovací hůl na aplikaci rodenticidu 
Stutox-I do nor (na 1 naplnění 150 – 200 ošet-
řených nor), délka 96,5 cm, regulace dávky 
pomocí 2 matek na spodní části dávkovače
Materiál: pozinkovaný plech, plast 

Hypo-sekerka
Popis: aplikační zařízení pro efektivní redukci 
přemnožených náletů a výmladků zejména list-
natých dřevin nastojato, při záseku do kmínku 
dojde k pohybu pístu uvnitř sekerky, tím se 
aplikuje přípravek do vodivých pletiv dřeviny  
a zároveň dojde k nasátí nového roztoku
Dávkování: u odolnějších listnáčů (tvrdých 
dřevin) 1 zásek na každých 8-10 cm obvodu 
kmene, u citlivějších dřevin (měkké listnáče)  
1 zásek na cca 20 cm obvodu kmene, doporu-
čená koncentrace roztoku glyfosátu je 15% 
Obsah: 3 litrový kanystr

Knotová hůl KL-17 / 22 / 35
Popis: zařízení pro cílenou aplikaci kon-
taktních herbicidů s účinnou látkou glyfosát, 
roztok je z duté násady nasáván knotem  
a aplikován přesnou, bezúletovou technolo-
gií na nežádoucí vegetaci, nasákavost knotu 
se reguluje objímkami, délka knotu  
17, 22 nebo 35 cm 
Obsah: 0,6 litr

Knot k holi KL-17
Knot k holi KL-22
Knot k holi KL-35
Popis: náhradní knot k herbicidní holi 
KL-17 (délka knotu 17 cm), KL-22 (délka knotu 
22 cm) a KL-35 (délka knotu 35 cm), včetně 2 
objímek

Kartáč na sazenice rovný
Popis: kartáč pro obouruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: fíbr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený
Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repe-
lentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fíbr + silon + žíně, násada 
z bukového dřeva
Balení: 1 ks

Mankar-GP 70-110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen-
trovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, 
šířka záběru je variabilní (70-110 cm), přísun 
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která 
je závislá na otočení kola, aku baterie zabez-
pečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 19,5 kg

Mantra 
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci 
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV 
hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie 
zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno 
nabití, postřikovač je vhodný do lesních 
kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí 
až na 0,33 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 5 kg

Postřikovač CP 15
Popis: jednoduchý membránový postři-
kovač, vhodný pro plošnou i pomístnou 
aplikaci, pro práci v zahradách, lesích i pro 
péči o městskou zeleň, robustní a zároveň 
lehká konstrukce, nádrž 15 lit
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska 
pro plošný a pro kruhový postřik
Váha: 3,35 kg

Postřikovač CP 3
Popis: membránový postřikovač s regulací 
tlaku (1,5 bar nebo 3 bar), vhodný pro práci 
v zahradách, lesích i pro péči o městskou ze-
leň, nastavitelná obsluha pro pravou i levou 
ruku, nádrž 20 lit
Součástí dodávky: nástavec 50 cm, tryska 
pro plošný a pro kruhový postřik
Váha: 5 kg

Pulmic FENIX 35
Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci 
mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA 
hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 
350 mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 
hodin práce na jedno nabití, postřikovač je 
vhodný do lesních kultur, plantáží  
a komunální sféry, obsah náplně 5 litrů vysta-
čí až na 0,2 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 2,5 kg

Rozmetadlo SOLO 421
Popis: přenosné rozmetadlo pro aplikaci 
sypkých materiálů, např. chemických pří-
pravků, hnojiv, semen, posypové soli, krmiv, 
písku, absorbentů olejů, atd, stroj se nosí na 
hrudi zavěšený na popruhu přes krk 
Obsah: až 9 kg sypké náplně

Štětec na nátěr kmenů
Popis: kulatý štětec na nátěr repelentů 
(např. Recervin)
Materiál: silon, násada z bukového  
dřeva

Vypalovač plevele MESTO
Vypalovač plevele MESTO 
náhradní kartuš
Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvoudě-
ložná buřeň

sazenice točenýsazenice točený
-

Knotová hůl KL-17 / 22 / 35Knotová hůl KL-17 / 22 / 35
-

účinnou látkou glyfosát, 
duté násady nasáván knotem 

a aplikován přesnou, bezúletovou technolo-
gií na nežádoucí vegetaci, nasákavost knotu 

-

 ruční CDA postřikovač pro aplikaci 
mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA 
hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 

ion baterie zabezpečuje až 8 

 kulatý štětec na nátěr repelentů  kulatý štětec na nátěr repelentů  kulatý štětec na nátěr repelentů 

 likvidace plevelu pomocí PB hořáku
-

 likvidace plevelu pomocí PB hořáku
-
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Tryska Lurmark AN 0,6 žlutá
Tryska Lurmark AN 1,2 zelená
Tryska Lurmark AN 1,8 modrá
Tryska Lurmark AN 2,4 červená
Popis: deflekční trysky Lurmark PoliJet AN 
speciálně pro zádové postřikovače, vhodné pro 
aplikaci herbicidů v lesnictví, sadech, vinicích, 
barevný kód udává úhel rozstřiku, šířku záběru  
a průtočné množství 

Tryska plný kužel TG 1/3/4/6/8
Popis: velice kvalitní mosazné trysky pro 
postřik plným kuželem, číselné označení 
značí průměr postřikového otvoru v mm, 
od typu TG 3 jsou trysky vhodné i na postřik 
hustších postřikových repelentů

Tryska SOLO nastavitelná
Popis: mosazná tryska s nastavitelným 
tvarem postřiku od jemného rozprašování 
až po soustředný paprsek, např. k cílenému 
ošetření na velkou vzdálenost

Tryska Albuz ADI 015 zelená
Tryska Albuz ADI 02 žlutá
Tryska Albuz ADI 04 červená
Popis: tryska se sníženým rizikem úletu pro 
všechny typy ošetření – aplikace herbicidů, 
fungicidů, insekticidů

ZELENÁ  ŽLUTÁ ČERVENÁ

ADI 015  ADI 02 ADI 04
(80 mesh)  (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
2 2,5 3 3,5 4 2 2,5 3 3,5 4 2 2,5 3 3,5 4

průtok (l/min)
0,49 0,54 0,60 0,64 0,69 0,66 0,73 0,80 0,86 0,91 1,31 1,46 1,60 1,73 1,85

Tryska Albuz AVI 03 modrá
Tryska Albuz AVI 04 červená
Tryska Albuz AVI 05 hnědá
Popis: bublinkové trysky z keramického 
materiálu, odolávající únosu větrem, vhodné 
pro všechny typy přípravků

MODRÁ  ČERVENÁ HNĚDÁ

ADI 03  ADI 04 ADI 05
(50 mesh)  (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

průtok (l/min)
0,98 1,20 1,39 1,55 1,70 1,31 1,60 1,85 2,07 2,27 1,63 2,00 2,30 2,58 2,63

Tryska Lurmark FCX02 žlutá
Tryska Lurmark FCX03 modrá
Tryska Lurmark FCX04 červená
Popis: trysky Lurmark FCX s plným kuželem 
postřiku, vhodné pro prostorovou aplikaci 
např. fungicidů a insekticidů, vhodné pro bo-
dové aplikace např. repelentů, velmi jemné 
spektrum kapiček (vynikající pro rosiče), úhel 
výstřiku 80o 

ŽLUTÁ  MODRÁ ČERVENÁ

FCX 02  FCX 03 FCX 04
(100 mesh) (50 mesh) (50 mesh)

tlak (bar)
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

průtok (l/min)
0,74 1,05 1,29 1,49 1,66 1,12 1,58 1,93 2,23 2,49 1,49 2,10 2,58 2,98 3,33

2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K APLIKAČNÍ TECHNICE

APLIKAČNÍ TRYSKY

TG-1 TG-3 TG-4 TG-6 TG-8

tlak (bar)

2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5

průtok (l/min)

0,74 0,85 0,94 2,23 2,55 2,82 3,08 3,56 3,98 4,59 5,30 5,92 6,17 7,12 7,96
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Akumulátor 7,2 Ah 
Popis: výkonná baterie 12 V pro postřiko-
vač SOLO 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah

Čistič postřikovačů
Popis: spolehlivě odstraňuje zbytky postři-
ků a jiných nečistot z nádob a z přístrojů, 
s dávkovačem, balení 500 ml

Kabel pro dobíjení
Popis: kabel pro externí dobíjení akumulá-
toru postřikovače Solo 416

Kryt postřiku kulatý
Popis: kryt k ochraně vedlejších kultur při 
aplikaci herbicidů, včetně trysky TeeJet (plný 
kužel)

Kryt postřiku oválný
Popis: kryt pro ochranu pěstovaných kultur 
a vodních nádrží před úletem jemných ka-
pek, vymezuje rozsah postřiku, včetně trysky 
F02-80 pro plošný postřik 

Kuličkový ventil – filtr
Popis: zabraňuje ukapávání při vypnutí 
ručního ventilu

Manometr
Popis: měřič tlaku do 10 barů s přípojkami, 
pro přesnou aplikaci postřiku požadovaným 
tlakem

Nosník 2 trysek ohebný
Popis: ohebný nosník, 60 cm, pro postřik 
dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran

Nosník 2 trysek PVC
Popis: nosník 60 cm se dvěma tryskami pro 
ošetření dvou řad a větších ploch

Nosník 4 trysek hliníkový
Popis: extrémně lehký nosník 120 cm,  
dá se nosit s nesenými postřikovači  
vpředu nebo vzadu

Popruhy profesionální
Popis: profesionální systém popruhů pro ne-
sení zádových postřikovačů, inspirováno trendy 
v oblasti outdoorových činností a sportů

Prodloužení ohebné
Popis: ohebné prodloužení postřikové 
trubky, 15 cm, ohyb až 180o, pro individuální 
ochranu rostlin a čištění

Ruční ventil 
Popis: profesionální ruční ventil s přípojkou 
pro manometr, dětskou pojistkou a aretací 
pro dlouhodobý postřik

Sada těsnění 461/462/463
Sada těsnění 456/457
Sada těsnění 473P/425/435
Sada těsnění 473D/475/485
Popis: sada obsahuje všechna náhradní 
těsnění pro daný typ postřikovače 

Sada těsnění 456 Pro Viton
Sada těsnění 425/435 Viton
Sada těsnění 475/485 Viton
Popis: sada obsahuje všechna náhradní 
těsnění pro daný typ postřikovače

Tlakový ventil
Popis: přetlakový ventil s integrovanou 
koncovkou pro pohodlnou možnost tlaková-
ní kompresorem, k postřikovačům řady PRO 
456, 457, 458

Trubka univerzální
Popis: univerzální trubka použitelná u 
všech konvových a zádových postřikovačů, 
včetně trysky a ručního ventilu

Trubka  
teleskopická 25–58 cm
Popis: prodloužení pro ruční postřikovače 
401/402 pro pohodlnou práci při zemi a nad 
hlavou

Trubka postřiku PVC 50 cm
Popis: trubka s plochou tryskou z velmi 
odolného plastu

Trubka prodlužovací  
PVC 50 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu

Trubka postřiku  
mosazná 50 cm
Trubka postřiku  
mosazná 75 cm
Popis: trubka pro pohodlnou práci např. 
s nosníkem trysek nebo krytem postřiku

Trubka teleskopická  
mosazná 57–100 cm
Popis: trubka k univerzálnímu použití díky 
nastavitelné délce

Trubka postřiku  
mosazná 150 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu, např. 
na živé ploty, keře, dvoudílná

Trubka postřiku  
karbonová 120 cm
Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vlá-
ken pro práci bez únavy, hmotnost 60 g

Trubka teleskopická  
karbonová 60-120 cm
Trubka teleskopická  
karbonová 120-230 cm
Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vlá-
ken pro práci bez únavy ve výškách, hmot-
nost 75 g (60-120 cm) a 120 g (120-230 cm)

 prodloužení pro ruční postřikovače 
401/402 pro pohodlnou práci při zemi a nad 

 prodloužení pro ruční postřikovače 
nad 

Trubka postřiku PVC 50Trubka postřiku PVC 50
velmi 

Trubka postřiku PVC 50Trubka postřiku PVC 50 cm
velmi 

cmcm
velmi 

cmcm

 trubka pro pohodlnou práci např. 
nosníkem trysek nebo krytem postřiku

 trubka pro pohodlnou práci např. 
nosníkem trysek nebo krytem postřiku

 trubka pro pohodlnou práci např.  trubka pro pohodlnou práci např.  trubka pro pohodlnou práci např. 
nosníkem trysek nebo krytem postřiku

univerzálnímu použití díky 

 trubka pro zvýšení dosahu, např. 

nosníkem trysek nebo krytem postřiku

univerzálnímu použití díky 

nosníkem trysek nebo krytem postřiku
 trubka pro pohodlnou práci např. 

univerzálnímu použití díky univerzálnímu použití díky 

 trubka pro zvýšení dosahu, např. 

uhlíkových vlá

 trubka pro zvýšení dosahu, např. 

univerzálnímu použití díky 

 trubka pro zvýšení dosahu, např.  trubka pro zvýšení dosahu, např. 

cm se dvěma tryskami pro 
větších ploch

Nosník 4 trysek hliníkový

obou stran

cm se dvěma tryskami pro 

Nosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkový
cm, 

Nosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkový
cm, 

Nosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkovýNosník 4 trysek hliníkový

uhlíkových vlá-
výškách, hmot-

cm)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO 433H, 434

…když Vám na lese záleží…
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Trubka postřiku 120 cm 
Popis: trubka s výměnnou tryskou (2 trysky 
o koncových průměrech 2,2 a 2,8 mm), zele-
né madlo s regulací průtoku trubkou, vhod-
ná k ošetření stromů ve velkých výškách

Trubka teleskopická  
120–230 cm
Popis: trubka k univerzálnímu použití díky 
nastavitelné délce

Tryska dvojitá
Popis: dvojtryska Y, dodávaná běžně s no-
vým postřikovačem SOLO 433 

Název Katalog.číslo
Akumulátor 7,2 Ah 11360 - - - - - - - - - •
Čistič postřikovačů 49600 • • • • • • • • • •
Kabel pro dobíjení 59789 - - - - - - - - - •
Kryt postřiku kulatý 49480 - - • • • • • • • •
Kryt postřiku oválný 49430 - - • • • • • • • •
Kuličkový ventil - filtr 49539 - - • • • • • • • •
Manometr 49356 - - • • • • • • • •
Nosník 2 trysek ohebný 49411 - - • • • • • • • •
Nosník 2 trysek PVC 49514 - - • • • • • • • •
Nosník 4 trysek hliníkový 49299 - -     • • • 
Popruhy profesionální 49599 - - - - - - • - • -
Prodloužení ohebné 49450 - • • • • • •
Ruční ventil 49440 - - • • • • • • • •
Sada těsnění 461/462/463 49551 - - • • • • • • • •
Sada těsnění 456/457 49441 - - - - • - - - - -
Sada těsnění 473P/425/435 49442 - - - - - • • • - -
Sada těsnění 473D/475/485 49443 - - - - - - - - • -
Sada těsnění 456 Pro Viton 49577 - - - - - • - - - -
Sada těsnění 425 / 435 Viton 49578 - - - - - - • - - -
Sada těsnění 475 / 485 Viton 49579 - - - - - - - • - -
Tlakový ventil 49590 - - - - - • - - - -
Trubka teleskopická 25-58 cm 49628 - • - - - - - - - -
Trubka postřiku PVC 50 cm 49439 - - • • • • • • • •
Trubka prodlužovací PVC 50 cm 49513 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 50 cm 49519 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 75 cm 49428 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm 49478 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku mosazná 150 cm 49528 - - • • • • • • • •
Trubka postřiku karbonová 120 cm 49449 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm 49457 - - • • • • • • • •
Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm 49445 - - • • • • • • • •
Trubka univerzální 49610 -  •  

• doporučujeme • vhodné  nedoporučujeme - nelze použít
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Hadice vysokotlaká 
Popis: hadice délky 10 m, umožňuje vzdálit 
se při práci od přístroje

Nosník 4 trysek
Popis: nosník z ušlechtilé oceli 100cm se 
4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75cm, 
ideální pro stříkání širokého pásu

Trubka prodlužovací 
120 cm
Popis: trubka pro zvýšení dosahu

regulací průtoku trubkou, vhod

univerzálnímu použití díky univerzálnímu použití díky 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO
Čerpadlo přídavné  
k SOLO 423
Čerpadlo přídavné  
k SOLO 451
Popis: přídavné čerpadlo kapaliny

Sada pro přestavbu 
Popis: sada umožňující přestavbu rosiče 
423 na rozprašovač 

Sada  
pro přesné dávkování
Popis: zařízení ULV k dávkování velmi 
malých množství vysoce koncentrovaných 
účinných látek (metoda Ultra-Low-Volume) 
s přesným dávkováním

Trubice prodlužovací
Popis: trubka 60 cm, více možností kombi-
nací při použití spolu s čerpadlem kapaliny

výměnnou tryskou (2 trysky 
mm), zele-

regulací průtoku trubkou, vhod-regulací průtoku trubkou, vhod

ušlechtilé oceli 100cm se 
ušlechtilé oceli 75cm, ušlechtilé oceli 75cm, 

23



Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz24

2.
3.

 R
UK

AV
IC

E,
 O

P
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO

…když Vám na lese záleží…

Rukavice Ansell
Popis: antistatické, pro běžné chemikálie, 
proti mechanickým rizikům, nitril 0,38 mm, 
délka 33cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní 
povrch dlaně a prstů
Materiál: nitril
Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice DIPPER
Popis: bezešvý úplet s pružným zápěstím, polo-
máčený v přírodním latexu, protiskluzná úprava 
povrchu dlaně a prstů, velmi odolné proti oděru
Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské) 
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů

Rukavice HARRIER
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený 
v modrém nitrilu (2x), pružný náplet na 
zápěstí
Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů

Rukavice KITTIWAKE
Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený 
v silné vrstvě modrého nitrilu (3x), pružný 
náplet na zápěstí, barva modrá
Velikost: 10
Materiál: bavlna, nitril
Balení: 12 párů

Rukavice nitril BARBARY
Popis: jednorázové nitrilové nesterilní ruka-
vice pudrované, bez příměsí
Materiál: nitril
Velikost: XL (pánské), L (dámské)
Balení: 100 ks

Rukavice Nitri Guard Plus
Popis: rukavice odolné chemikáliím, s proti-
skluzovou úpravou
Materiál: nitril
Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice PVC ProChem
Popis: rukavice odolné chemikáliím, s proti-
skluzovou úpravou a vnitřním úpletem
Materiál: bavlna, PVC
Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)
Balení: 12 párů 

Rukavice REDSTART
Popis: šitý bavlněný úplet máčený v PVC, 
délka rukavic 35cm 
Velikost: 10
Materiál: bavlna, PVC
Balení: 12 párů

Rukavice REDWING
Popis: silný hrubý úplet napuštěný latexem, 
silná vrstva latexu na dlani a prstech
Velikost: 10
Materiál: bavlna, latex
Balení: 12 párů

RUKAVICE

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY

Tryska ULV
Popis: tryska pro přesné dávkování, včetně 
dávkovacího zařízení

Tryska rosící dvojitá
Popis: tryska k rozšíření paprsku nebo 
k současnému ošetření dvou řad jedné 
kultury, s přídavnými koncovkami lze použít 
i v úzkých řádcích

Název Katalog.číslo 423 451
Čerpadlo přídavné k SOLO 423 44117 • -
Čerpadlo přídavné k SOLO 451 44235 - •
Sada pro přestavbu 49233 • -
Sada pro přesné dávkování 49169 • •
Trubice prodlužovací 49333 • •
Tryska ULV 49479 • •
Tryska rosící dvojitá 49137 • •
• doporučujeme 
-   nelze použít
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OCHRANNÉ POMŮCKY
Bunda Flexorain
Popis: pohodlná pracovní bunda, elastická, 
100% nepromokavá, lehký materiál propust-
ný pro vodní páry, olivová barva
Materiál: 100% polyester, pogumováno 
100% polyuretanem 
Velikost: S–3XL

Brýle E.A.R. 
Popis: ochranné brýle vhodné i přes diopt-
rické brýle, čirý zorník
Materiál: polykarbonát

Brýle BB 19
Popis: ochranné uzavřené brýle s přímou 
ventilací, ochrana proti hrubému prachu 
nebo pomalu letícím částicím, čirý zorník
Materiál: polykarbonát

Filtr 6057 ABE1
Popis: filtr k polomasce 6000 a 7500, ochra-
na proti organickým výparům, anorganickým 
a kyselým plynům
Balení: 2 ks

Holiny BORE nezateplené
Popis: gumová nezateplená obuv určená 
pro běžné použití
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku
Velikost: 38–48

Holiny BORE zateplené  
neoprenem/plyšem
Popis: gumová zateplená obuv určená pro 
běžné použití v chladných ročních obdobích, 
podšívka z neoprenu nebo plyše zajišťuje 
dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort 
při nošení
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku, uvnitř neopren nebo plyš
Velikost: 38–48

Kombinéza Tyvek Protech 
Popis: ochranný antistatický oblek s kapucí, 
bez silikonů, materiál oděvu odolává vodě, 
roztokům chemikálií, azbestu a prachu, 
barva bílá, výrobce DuPont
Materiál: netkaný polyetylén
Velikost: L, XL

Maska  
celoobličejová 3M 6000
Popis: maska pro vícenásobné použití, 
minimální údržba, maximální pohodlí, velmi 
nízká hmotnost (450g), široké zorné pole, 
polykarbonátový zorník odolný proti nárazu 
a poškrábání
Materiál: měkká hypoalergenní výstelka 
obličejové části 
Velikost: S, M, L

Montérky laclové  
Flexorain 
Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elas-
tické, 100% nepromokavé, lehký materiál 
propustný pro vodní páry, olivová barva 
Velikost: S–XXL
Materiál: 100 % polyester, pogumováno 
100% polyuretanem

Návleky na nohy
Popis: dlouhé návleky na nohy s druky na 
upnutí k opasku
Materiál: PVC
Velikost: univerzální
Balení: 1 pár

Návleky na ruce
Popis: ochranné návleky na ruce do mok-
rého terénu
Materiál: PVC
Velikost: univerzální, délka 38 cm
Balení: 1 pár

Polomaska filtrační 3M 6000
Popis: polomaska pro vícenásobné použití, 
která po osazení příslušnými filtry chrání 
dýchací orgány uživatele proti pevným čás-
ticím, plynům a výparům, bajonetový systém 
pro připevnění filtrů 3M
Materiál: lehký antialergický elastomer
Velikost: S, M, L

Polomaska filtrační 3M 7500 
Popis: polomaska s dlouhou životností, 
po osazení příslušnými filtry chrání dýchací 
orgány uživatele proti pevným částicím, 
plynům a výparům, bajonetový systém pro 
připevnění filtrů 3M
Materiál: měkký eudermický silikon
Velikost: S, M, L

2.3. RUKAVICE, O
CHRANNÉ PO

M
ŮCKY
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Pletiva standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 100 / 8 / 15 120 / 10 / 15 150 / 14 / 15 160 / 15 / 15 160 / 19 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 200 / 17 / 15 200 / 22 /15 200 / 25 / 15
Výška 100 cm 120 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 200 cm 200 cm  200 cm
Počet vodorovných  
drátů 8 10 14 15 19 20 23 17 22 25

 2 x 20 3 x 20 3 x 20 2 x 20 3 x 20 1 x 20     1 x 20 5 x 20 3 x 20 3 x 20
Vzdálenost mezi  2 x 15 2 x 15  2 x 15 4 x 15 2 x 15 2 x 15     2 x 15 3 x 15 2 x 15 2 x 15
vodorovnými dráty 3 x 10 2 x 10 4 x 10 4 x 10 1 x 10 6 x 10     3 x 10 3 x 10 6 x 10 3 x 10
  2 x 5 4 x 5 4 x 5 12 x 15 10 x 5     16 x 5 5 x 5 10 x 5 16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15  15 15 15 15 15
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Pletivo uzlové lehké
Popis: lehké provedení pletiv s běžnou kvalitou drátů, vhodné pro základní ochranu vysazených kultur, především 
proti srnčí zvěři
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 1,6 mm
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletivo uzlové standard
Popis: středně těžké pletivo s běžnou kvalitou drátů, vhodné na ochranu  
kultur proti všem druhům volně žijící zvěře v ČR (především však proti srnčí)
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,2 mm, vodorovné a svislé 1,8 mm
Životnost: 10 let
Dodávané výšky: 150, 160 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pletiva lehká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 150 / 13 / 15 150 / 14 / 15 150 / 20 / 15 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 180 / 20 / 15 200 / 17 /15 200 / 19 /15 200 / 22 / 15
Výška 150 cm 150 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 180 cm 200 cm  200 cm                200 cm
Počet vodorovných  
drátů 13 14 20 15 20 23 20 17 19                  22

 3 x 20 3 x 20 1 x 20 2 x 20 1 x 20 1 x 20 4 x 20 4 x 20 3 x 20                3 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15 2 x 15  2 x 15 4 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 3 x 15 2 x 15                2 x 15
vodorovnými dráty 3 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 6 x 10 3 x 10 1 x 10 6 x 10 9 x 10                6 x 10
 3 x 5 4 x 5 12 x 5 4 x 5 10 x 5 16 x 5 12 x 5 3 x 5 4 x 5                10 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15 15 15 15 15                   15
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3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pletivo uzlové těžké
Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov) 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 50 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm
Životnost: více jak 10 let
Dodávané výšky: 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva těžká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 100 / 11 / 15 125 / 13 / 15 150 / 14 / 15 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 160 / 23 / 15 180 / 18 / 15 200 / 19 /15 200 / 25 / 15
Výška 100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 160 cm 160 cm 180 cm 200 cm 200 cm
Počet vodorovných  
drátů 11 13 14 15 20 23 18 19 25

 1 x 20 1 x 20 3 x 20 3 x 20 1 x 20 1 x 20 2 x 20 3 x 20 3 x 20 
Vzdálenost mezi  2 x 15 2 x 15  2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15  2 x 15 
vodorovnými dráty 3 x 10 6 x 10 4 x 10 5 x 10 6 x 10 3 x 10 9 x 10 9 x 10 3 x 10 
 4 x 5 3 x 5 4 x 5 4 x 5 10 x 5 16 x 5 4 x 5 4 x 5  16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Pletivo uzlové PREMIUM
Popis: mnohoúčelové uzlové pletivo se 
zvýšenou vrstvou zinku, vhodné zejména 
k oplocení kultur
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 
180 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,4 mm, vodorov-
né a svislé 1,9 mm
Životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletivo uzlové SUPER
Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhod-
né na chovatelské účely (oborní  
a farmový chov)
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorov-
né a svislé 2,0 mm
Životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 160, 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)
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Pletiva Premium 
Pletiva Super 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 160 / 15 / 15 160 / 20 / 15 200 / 17 / 15 200 / 25 / 15
Výška 160 cm 160 cm 200 cm 200 cm 
Počet vodorovných  
drátů 15 20 17 25

 2 x 20 1 x 20 5 x 20 3 x 20
Vzdálenost mezi  4 x 15 2 x 15  3 x 15 2 x 15
vodorovnými dráty 4 x 10 6 x 10 3 x 10 3 x 10
 4 x 5 10 x 5 5 x 5 16 x 5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15 15
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Pletivo Titan 
lehké 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 200 / 14 / 15
Výška 200 cm 
Počet vodorovných  
drátů 14

 6 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15
vodorovnými dráty 2 x 10
 2 x 7,5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15
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PRŮMYSLOVÁ PLETIVA
Pletivo 4hranné PVC SND 
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo 
se zapleteným napínacím drátem (SND) na 
obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, 
dlouholetá bezúdržbová funkčnost, středo-
vý napínací drát by se měl přidávat od výšky 
1,5 m včetně, tento drát není technologicky 
možné zaplétat již při výrobě a musí se napí-
nat zvlášť (není součástí balení)  
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným 
a poplastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 
mm 
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 6hranné králičí
Popis: mnohoúčelové vázané pletivo z po-
zinkovaného drátu pro chov domácích zvířat 
i jako ochrana proti různým škůdcům (např. 
v lesním hospodářství) 
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným 
povrchem
Průměr drátů: 1,0 mm
Velikost oka: 20, 25, 50 mm
Dodávané výšky: 100 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN BND 
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo bez 
zapleteného napínacího drátu (BND) na obou 
koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je 
vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným 
povrchem, průměr 2,0 mm
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN SND 
Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo se 
zapleteným napínacím drátem (SND) na obou 
koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo 
je vhodné pro další povrchovou úpravu natírá-
ním, středový napínací drát by se měl přidávat 
od výšky 1,5 m včetně, tento drát není techno-
logicky možné zaplétat již při výrobě a musí se 
napínat zvlášť (není součástí balení)  
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povr-
chem, průměr 2,0 mm (3,1 mm napínací drát)
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PVC BND 
Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo bez 
zapleteného napínacího drátu (BND), velikost ok 
50 x 50 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost
Materiál: ocelový drát s pozinkovaným  a po-
plastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm 
Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm
Balení: role 25 m
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Pletivo uzlové Titan lehké
Popis: pletivo s dlouhou životností, speciálním 
vysokopevnostním uzlem a zvýšenou vrstvou 
zinku, vhodné pro farmové chovy a chovy divo-
kých zvířat, ochrana proti srnčí a jelení zvěři 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 210 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorov-
né a svislé 2,0 mm
Životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 200 cm
Balení: role 75 m, 1 paleta = 1200 m (16 rolí)

Pletivo uzlové Titan
Popis: silně zinkované pletivo s dlouhou 
životností, speciálním vysokopevnostním 
uzlem, určené do obor, pro farmové chovy, 
na přezimovací obory pro zvěř 
Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 240 g/m2

Průměr drátů: okrajové 2,5 mm, vodorov-
né a svislé 2,5 mm
Životnost: více jak 10 let 
Dodávané výšky: 200 cm
Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletiva 
Titan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ pletiva 180 / 13 / 15 200 / 14 / 15 240 / 16 / 15
Výška 180 cm 200 cm 240 cm 
Počet vodorovných  
drátů 13 14 16

 5 x 20 6 x 20 8 x 20
Vzdálenost mezi  3 x 15 3 x 15  3 x 15
vodorovnými dráty 2 x 10 2 x 10 2 x 10
 2 x 7,5 2 x 7,5 2 x 7,5
Vzdálenost mezi  
svislými dráty 15 15 15
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Drát napínací ZN
Drát napínací PVC
Popis: drát pro vypnutí čtyřhranného pleti-
va, průměr 3,0 mm (ZN) a 3,4 mm (PVC)
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari-
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 52 m, 78 m

Drát ostnatý MOTTO ZN
Drát ostnatý MOTTO PVC
Popis: ostnatý drát zhotovený ze dvou 
ocelových drátů o průměru 1,7 mm, slouží 
k zajištění všech druhů plotů
Materiál: pozinkovaný ocelový drát, u vari-
anty PVC navíc poplastováno polyesterem 
Balení: 100 m

Drát vázací ZN
Drát vázací PVC
Popis: drát pro přivázání čtyřhranného 
pletiva ke sloupkům a napínacímu drátu, 
průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u vari-
anty PVC poplastováno polyesterem
Balení: 50 m

Napínák pletiv ZN
Napínák pletiv PVC
Popis: napínák pro důkladné vypnutí pletiv
Materiál: pozinkovaná ocel, u varianty PVC 
navíc poplastováno polyesterem
Balení: 1 ks

Sloupek ZN
Popis: sloupek je vyroben z ocelové trubky 
o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) která 
je následně povrchově upravena žárovým pozin-
kováním, sloupek nevyžaduje další údržbu, jedna 
strana sloupku je vybavena černou převlečnou 
čepičkou, proti vniku vody do sloupku a jednou 
horní zatloukací příchytkou napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, 
tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm) 
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks 

Sloupek ZN  
k lesnickému pletivu
Popis: kovový sloupek pro všechny druhy uz-
lových pletiv, k upevnění pletiva slouží háčky 
umístěné po každých 10 cm délky sloupku
Materiál: pozinkovaná ocel, V-profil 50 x 30 
x 1 mm
Dodávané výšky: 180, 210, 230, 250 cm
Balení: 5 ks

Sloupek ZN+PVC
Popis: sloupek o průměru 48 mm (38 mm 
u výšky 175 cm) je tvořen ocelovým jádrem, 
které je následně žárově pozinkováno 
a poplastováno polyesterem vně i zevnitř 
(barva zelená RAL 6005), součástí je plastová 
čepička a jedna koncovka napínacího drátu
Materiál: žárově pozinkovaná a poplastova-
ná ocelová trubka, tloušťka materiálu  
1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm) 
Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm
Balení: 5 ks

Vzpěra ZN
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky  
o průměru 38 mm, která je následně povrchově 
upravena žárovým pozinkováním, součástí je 
černá plastová koncovka a kompletní montážní 
materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry 
zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména 
na rohy a konce oplocení
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trub-
ka, tloušťka materiálu 1,25 mm 
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks 

Vzpěra ZN+PVC
Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky 
o průměru 38 mm, která je následně povrchově 
upravena žárovým pozinkováním a poplasto-
vána polyesterem vně i zevnitř (barva zelená 
RAL 6005), součástí je černá plastová koncovka 
a kompletní montážní materiál pro přichycení 
ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku, 
používají se zejména na rohy a konce oplocení.
Materiál: žárově pozinkovaná ocelová 
trubka s poplastovaným povrchem, tloušťka 
materiálu 1,25 mm 
Dodávané délky: 175, 200, 250 cm
Balení: 5 ks 

Vrták půdní Borfuchs BF 30
Vrták půdní Borfuchs BF 36
Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný 
půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné 
vrtání i ve špatně přístupných místech nebo 
v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt 
kolotoče při zachycení pevné překážky, bez-
pečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Borfuchs 30 55 cm3 300 mm 13,5 kg
Borfuchs 36 55 cm3 350 mm 22,8 kg

Vrták půdní Planzfuchs PF 360
Vrták půdní Planzfuchs PF 400
Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 
2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu 
větších rostlin, instalaci značek, atd., vylou-
čen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pev-
nou překážku, obsluha jedním pracovníkem, 
snadná přeprava složeného stroje i v osob-
ním automobilu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Planzfuchs 360 55 cm3 40-350 mm 33,0 kg
Planzfuchs 400 55 cm3 40-350 mm 38,7 kg

K půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

Vrták ruční zemní 150 mm
Popis: vrtací souprava na ruční hloubení 
děr pro sloupky, Ø 15 cm
Materiál: ocel
Balení: 1 ks 

Zatloukač sloupků 
Popis: ruční zatloukač pro sloupky do  
průměru 68 mm, hmotnost 7,6 kg
Materiál: ocel 
Balení: 1 ks 

půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

 otvoru Hmotnost

29

3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz30

...když Vám na lese záleží...
3.

2.
 IN

DI
VI

DU
ÁL

NÍ
 O

CH
RA

NY

3.2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY
Tubus L.E.S.
Popis: čtyřhranný plastový chránič listna-
tých dřevin s příznivým klimatem uvnitř tu-
busu a UV ochranou proti popálení sazenic, 
instalace ke kůlu
Růstový prostor: 12 x 12 cm úhlopříčně
Materiál: speciální dvojitá fólie s UV 
filtrem a stabilizátorem barvy
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 120 cm (zvěř srnčí),  
150 cm (zvěř dančí), 170 cm (zvěř vysoká)
Balení: 50 ks, včetně pozinkovaných úponů

Ochrana kmínku HyloPro 
BioWit
Popis: biologicky rozložitelná mechanická 
ochrana proti klikorohu borovému
Materiál: polypropylen
Balení: 250 ks

Pletivo PE 280 – 80 cm 
Pletivo PE 300 – 105 cm
Pletivo PE 401 – 125 cm
Pletivo PE 285 – 150 cm
Popis: plastová plotovina k ochraně listna-
tých dřevin a vinné révy, instalace ke kůlu, 
u vzrostlejších stromků samonosná 
Růstový prostor: určuje zákazník odstři-
žením z role 
Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu
Životnost: 4 roky
Balení: role 50 m
Dodávané výšky: 80 cm (oko 10 x 10 mm), 
105 cm (oko 15 x 15 mm), 125 cm (oko 20 x 
20 mm), 150 cm (oko 27 x 27 mm)

Polytex 15, Polytex 20
Popis: kruhový plastový chránič listnatých 
dřevin, instalace ke kůlu, u vzrostlejších 
stromků samonosný 
Růstový prostor: 15 cm / šíře rukávu 20 cm / 
oko 13 x 13 mm (Polytex 15), 20 cm / šíře rukávu 
30 cm / oko 20 x 20 mm (Polytex 20) 
Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

Spirála PVC
Popis: plastová ochrana kmínků a kmenů 
proti poškození ohryzem, drobnými hlodav-
ci a zajícem, rovněž chrání kmen před spár-
katou zvěří i proti vytloukání, je samonosná 
Materiál: 100% PVC průměr 0,45 mm
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 60, 75, 90, 120 cm
Balení: 100 ks

Chránič VYVA
Popis: samonosný kruhový plastový chránič 
kmenů listnatých dřevin 
Růstový prostor: 8,5 cm (při sepnutí 2 
chráničů dohromady 17 cm)
Materiál: HDPE stabilizovaný proti UV 
záření, zelené nebo bílé barvy
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 78, 98, 103, 120 cm
Balení: 100 ks

Klimawit 220, Klimawit 280
Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých 
dřevin s optimální světelnou propustností pro 
dosažení přímé formy kmene, instalace ke kůlu
Růstový prostor:  
13,5 cm / šíře rukávu 22 cm (Klimawit 220)
19,0 cm / šíře rukávu 28 cm (Klimawit 280) 
Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním 
z tenčího materiálu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

Klimawit 300, Klimawit 500
Popis: kruhový plastový chránič listnatých 
dřevin, instalace ke kůlu
Růstový prostor:  
20 cm / šíře rukávu 30 cm (Klimawit 300)
30 cm / šíře rukávu 50 cm (Klimawit 500) 
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným 
pruhem pro větší stabilitu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení:  kotouč 100 m

Klimawit 750
Popis: kruhový plastový chránič jedle, 
instalace ke kůlu
Růstový prostor: 47 cm / šíře rukávu 75 cm 
Materiál: pevná plastová síť se zesíleným 
pruhem pro větší stabilitu
Životnost: 7 let
Dodávané výšky: určuje zákazník odstři-
žením požadované délky rukávu
Balení: kotouč 100 m

Ochrana kmínku HyloPro
Popis: mechanická ochrana proti klikorohu 
borovému
Materiál: polypropylen
Balení: 250 ks

TUBUSY

OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA
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Pletivo šestihranné
Popis: vázané pletivo vhodné k ochraně 
kmínků listnatých dřevin a vybraných jedin-
ců v porostu (nejčastěji jedle), velikost oka  
25 nebo 50 mm, instalace ke kůlu 
Materiál: drát ZN průměr 1 mm
Životnost: 5 let
Dodávané výšky: 100 cm
Balení: 50 m

3.2. INDIVIDUÁLNÍ O
CHRANY

Pletivo Benita ZN 120/11/6,5
Pletivo Benita ZN 150/14/6,5
Pletivo Benita ZN 180/18/6
Pletivo Benita PVC 200/17/15
Popis: svařované pletivo pro individuální 
ochranu vybraných jedinců v porostu (nej-
častěji jedle), rozměry ok optimalizovány pro 
zajištění ochrany proti okusu zvěří, instalace 
ke kůlu
Materiál: pozinkovaný drát, průměr okra-
jových drátů 2,0 mm, vodorovných a svislých 
drátů 1,8 mm
Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm
Balení: 50 m, u varianty PVC 25 m

DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM
Drát vázací ZN
Popis: drát pro přivázání individuální ochra-
ny ke kůlu, průměr 1,4 mm
Materiál: ocelový pozinkovaný drát
Balení: 50 m

Kleště Ideal na svorky
Popis: pro montáž pletiv k napínacím 
drátům pomocí ocelových svorek
Balení: 1 ks

Kleště spojovací
Popis: kleště pro spojování drátěných  
individuálních ochran pomocí  
speciálních svorek
Balení: 1 ks

Kůl bambus
Popis: kulaté bambusové tyčky průměru 
16-18 mm
Životnost: 2 roky 
Dodávané výšky: 180 cm
Balení: 100 ks

Kůl buk impregnovaný
Popis: čtyřhranný bukový kůl o rozměrech 
3 x 5 cm, impregnovaný máčením v gumoas-
faltu (do výšky 50 cm)
Životnost: 7–8 let
Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm 
Balení: 500 ks

Kůl dub/jasan
Kůl smrk/modřín
Popis: čtyřhranný kůl  
o rozměrech 3,0 x 5,5 cm  
se špicí, vhodný pro instalaci  
individuálních ochran
Životnost: 7–8 let (dub/jasan), 3–5 let 
(smrk/modřín)
Dodávané výšky: 150, 180, 200 cm
Balení: 250 ks

Kůl frézovaný 
Popis: kulaté nebo půlené smrkové  
kůly pro široké uplatnění (např.palisády, 
k výsadbám stromů v městské zeleni,  
alejích, atd.), dle přání zákazníka možnost 
zhotovení hrotu či fazety, možnost  
impregnace máčením 
Dodávané výšky: 1 až 4 m, průměr 5 až 14 cm 
Balení: 50 ks

Svorky  
do spojovacích kleští
Popis: svorky pro spojování drátěných  
individuálních ochran pomocí  
spojovacích kleští
Balení: 150 ks

Svorky do kleští Ideal ZN
Svorky do kleští Ideal ZN 
+ PVC
Popis: svorky IDEAL pro připevnění pletiv  
k napínacím drátům pomocí kleští IDEAL
Balení:  200, 1000 ks

kleště pro spojování drátěných 

 7–8 let (dub/jasan), 3–5 let  7–8 let (dub/jasan), 3–5 let  7–8 let (dub/jasan), 3–5 let 
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Motykosekera kovaná
Popis: oboustranné nářadí s kovaným 
ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, 
natřeno základovou barvou, bez násady, 
hmotnost 2000 g
Materiál: zakalená ocel

Motykosekera kovaná lehká
Popis: oboustranné nářadí s kovaným 
ostřím pro přípravu půdy před výsadbou, 
natřeno základovou barvou, bez násady, 
lehčí varianta, hmotnost 1500 g
Materiál: zakalená ocel

Násada motykosekery
Popis: broušená násada v délce 120 cm 
Materiál: bukové dřevo

Sadbovač POTTIPUTKI 
Popis: sázecí trubka pro kontejnerovou 
sadbu, po zašlápnutí do půdy se otevře 
spodní víko a sazenice s balem se spustí 
trubkou do půdy, trubka se vyjme a půda 
okolo sazenice ušlape, průměr trubky by měl 
být cca o 10 mm větší než průměr sazenice 
s balem, 4 průměry trubky, nastavení hloub-
ky od 7,5 do 10,5 cm 

Parametr / Průměr vnější mm 45 55 63 75
Průměr vnitřní, mm 43 53 61 73
Délka, mm 930 930 930 930
Hmotnost, g 2550 2800 3250 3550

Sazák lesnický
Popis: speciální nářadí s kovaným ostřím 
pro zalesňování v těžkých a kamenitých 
půdách, natřeno základovou barvou, délka 
sazáku 1 m (délka pracovní části 27 cm), 
hmotnost 2600 g
Materiál: zakalená ocel

Sazák na obalovanou sadbu
Popis: speciální kovaný sazák na nejpou-
žívanější sadbovače, natřeno základovou 
barvou, hmotnost 3000 g
Materiál: zakalená ocel

Sazák se špicí
Popis: kovaný sazák do těžšího terénu, na-
třeno základovou barvou, hmotnost 3000 g
Materiál: zakalená ocel, čepel z pérové oceli

Taška na sazenice dvojitá
Popis: ergonomicky tvarovaná dvojitá taška 
pro transport sazenic, tašky jsou neseny 
na dvou širokých a dobře polstrovaných 
ramenních popruzích, jištěných silným 
bederním pásem
Materiál: taška z pevného plastu, nylonové 
popruhy 

Vak pro transport rostlin
Popis: vak vyrobený ze silné fólie (uvnitř 
černý, vně stříbrný), brání osychání kořenů 
rostlin během transportu nebo uskladnění, 
neporušené vaky lze použít opakovaně, 
rozměr 120 x 80 cm
Materiál: PE fólie 
Balení: 50 ks

Vrták půdní Borfuchs BF 30
Vrták půdní Borfuchs BF 36
Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný 
půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné 
vrtání i ve špatně přístupných místech nebo 
v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt 
kolotoče při zachycení pevné překážky, bez-
pečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Borfuchs 30 55 cm3 300 mm 13,5 kg
Borfuchs 36 55 cm3 350 mm 22,8 kg

Vrták půdní  
Planzfuchs PF 360
Vrták půdní  
Planzfuchs PF 400
Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 
2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu 
větších rostlin, instalaci značek, atd., vylou-
čen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pev-
nou překážku, obsluha jedním pracovníkem, 
snadná přeprava složeného stroje i v osob-
ním automobilu

Typ Obsah Max. Ø otvoru Hmotnost
Planzfuchs 360 55 cm3 40-350 mm 33,0 kg
Planzfuchs 400 55 cm3 40-350 mm 38,7 kg

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY
NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY A ZALESŇOVÁNÍ

4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA
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výkonu 
2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu 

výkonu 

Vrták půdní 

cm 

kovaným ostřím 
kamenitých 

půdách, natřeno základovou barvou, délka 
cm), 

Sazák na obalovanou sadbuSazák na obalovanou sadbu
 speciální kovaný sazák na nejpou-

žívanější sadbovače, natřeno základovou 

cm), 

žívanější sadbovače, natřeno základovou 

-

pérové oceli
třeno základovou barvou, hmotnost 3000 g

pérové oceli

K půdním  
vrtákům  
dodáváme  
kompletní  
příslušenství.
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Brousek na kosy 
Popis: standardní brousek na kosu a srp
Materiál: slinutý karbid

Hřebíky lepenkové
Popis: pro připevnění pásků na uvazování 
stromků, dodávané ve dvou rozměrech 
2,5x20 mm a 2,5x25 mm 
Materiál: pozinkovaný kov 
Balení: 1 kg

Kosa 40 cm  
– lesnická Slovinská
Popis: kosa pro mechanickou ochranu les-
ních kultur (vyžínání buřeně, náletů dřevin, 
maliníků, ostružiníku atd.), vysoká kvalita, 
technická propracovanost a trvanlivost, 
hmotnost 500 g 
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosa 40 cm  
– lesnická Trommler 
Popis: robustní lesnická kosa pro mecha-
nickou ochranu lesních kultur (vyžínání 
lesní buřeně, maliníku, ostružiníku atd.), 
hmotnost 660 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosiště dvouruční dřevěné 
Popis: zahnuté kosiště se dvěma držadly, 
hmotnost 850 g
Materiál: bukové dřevo

Kosiště dvouruční kovové 
Popis: zahnuté kovové kosiště s nastavitel-
nými držadly, hmotnost 1050 g
Materiál: ocel + ocel.plech ČSN 11370

Kosiště jednoruční dřevěné 
Popis: zahnuté kosiště s jedním držadlem, 
hmotnost 750 g
Materiál: bukové dřevo

Kroužek na kosu  
se dvěma šrouby 
Popis: kovový kroužek pro upevnění kosy 
ke kosišti dvěma šrouby, upevňovací klíč je 
součástí dodávky
Materiál: ocel + ocelový plech
 
Mačeta švýcarská 
Popis: mohutná mačeta s koženým držadlem
Využití: pro vysekávání náletových dřevin 
a plevelných křovin, ostružiníku 
Parametry: délka 430 mm, hmotnost 600 g 

Nůžky Felco 2 
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 240 g

Nůžky Felco 6
Popis: model pro malou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, zahradnictví, školky 
(především pro řízkování polovyzrálých 
i dřevitých řízků)
Parametry: střih do Ø 20 mm, délka 
195 mm, hmotnost 210 g

Nůžky Felco 7 
Popis: ergonomický model s otočnou ruko-
jetí pro snížení vynaložené síly při stříhání, 
šetří ruce a zápěstí, zářez pro odsřihávání 
drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
210 mm, hmotnost 290 g

Nůžky Felco 8 
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsřihá-
vání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, 
zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 9 
Popis: model pro leváky, pro velkou ruku, 
jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez 
pro odsřihávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití:  vinohrady, sady, parky a zahrady, 
zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 
215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 160S 
Popis: model pro malou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, komfortní, vyslove-
ně lehká a extrémně robustní rukojeť
Využití: školy a zahrady
Parametry: střih do ¼ 20 mm, délka 200 
mm, hmotnost 175 g

Nůžky Felco 160L
Popis: model pro velkou ruku, jednoduché 
a trvalé nastavení střihu, komfortní, vyslove-
ně lehká a extrémně robustní rukojeť
Využití: zahrady
Parametry: střih do 25 mm, délka 220 mm, 
hmotnost 190 g
Pro všechny modely nůžek FELCO dodáváme 
náhradní ostří, protiostří, pružiny, středové 
šrouby + matky, potahy na rukojeti.

Nůžky pákové Bahco Profi 
Popis: lehké hliníkové rukojeti, ostří kova-
né, broušené
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 45 mm, délka 
900 mm, hmotnost 1160 g 

Nůžky pákové  
Bahco Pradines 
Popis: hliníkové dlouhé rukojeti, ostří 
z kvalitní oceli
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 50 mm, délka 
800 mm, hmotnost 1800 g 
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Pás na uvazování stromků 
z kokosového vlákna
Popis: přírodní vlákno pro kotvení stromků, 
samovolný rozpad, dodáváno ve smotku 2 kg 
Materiál: kokosové vlákno, přírodní 
Balení: 1 ks (100 m)

Pás z pletené  
kokosové příze
Popis: z přírodního vlákna, šetrného 
k životnímu prostředí, samovolný rozpad, 
šířka 2 cm
Materiál: kokosová příze 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, jutová kurta
Popis: robustní jutový popruh, dodávaný 
ve dvou šířkách 4 cm s hmotností 580 g 
a 10 cm s hmotností 1790 g 
Materiál: juta 
Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování 
stromků, černá kurta 
Popis: černý popruh, dodávaný ve dvou 
šířkách – 3 cm s hmotností 1200 g a 5 cm 
s hmotností 2000 g 
Materiál: polypropylen 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, Easy Fix
Popis: praktické a jemné zafixování strom-
ků pomocí děrovaného pásku přibitého 
hřebíkem ke kůlu, otvory v pásku po 20 mm, 
dodávka včetně objímek, které zajistí opti-
mální přítlak pásku ke stromku, šířka 25 mm, 
hmotnost 4000 g 
Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatic-
kým podmínkám mimořádně odolný plast 
Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování 
stromků, měkký
Popis: měkké pásky pro bezpečnou fixaci 
stromků, snadné otevření, sedm variant 
délkových a šířkových provedení
Materiál: elastický materiál 
Balení: 50 ks

Délka, mm 180 260 260 340 420 580 880
Šířka, mm 7 7 11 11 28 28 28
Hmotnost, g 130 220 395 480 2270 2920 4350

Pásek na uvazování 
stromků, polyethylenový
Popis: propouští světlo i vzduch, lehký 
k uvázání, odolný povětrnostním vlivům, 
tvarově stabilní, šířka 3 cm, hmotnost 200 g 
Materiál: polyethylen 
Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování 
stromků, řetízkový
Popis: praktický pásek pro fixaci stromků 
pomocí řetízkových článků pásku, 2 šířky 
1 cm s hmotností 550 g a 2,5 cm s hmotností 
2700 g
Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatic-
kým podmínkám mimořádně odolný plast
Balení: 1 role (25 m)

Tkanina z Juty,  
přírodní vlákno, role
Popis: jutová tkanina v rolích, dodávaná 
ve třech šířkách 60 cm s hmotností 5,5 kg, 
šířka 80 cm s hmotností 6,5 kg a šířka 100 cm 
s hmotností 9,5 kg 
Materiál: juta, přírodní vlákno 
1 role (100 m)

Tkanina z Juty, přírodní 
vlákno, stříhaná
Popis: jutová tkanina, vrstvená, ve třech 
rozměrech 60x60 cm s hmotností 6,5 kg, 
80x80 cm s hmotností 9 kg, 100x100 cm 
s hmotností 10,1 kg 
Materiál: juta, přírodní vlákno 
Balení: 1 balení (200 ks)

Pilka ARS UV 40 
Pilka ARS UV 47
Popis: pilka s hákem a nárazovým nožem, 
z chromované karbonové oceli, síla listu 
je 1,5-1,6 mm, vzdálenost zubů 4–4,5 mm, 
dodávka včetně pouzdra 
Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro teleskopickou tyč ARS EXP-4,5 a 5,5
Parametry:  
ARS UV 40 délka čepele 400 mm,  
hmotnost 772 g
ARS UV 47 délka čepele 470 mm,  
hmotnost 760 g

Pilka Bahco 40 cm
Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, 
trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako 
ruční nebo nasazené na tyči 
Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro teleskopickou tyč Bahco 2-3,5 m  
a 2,1- 5,2 m 
Parametry: délka čepele 400 mm, hmot-
nost 360 g 
 
Pilka Bahco 40 cm s hákem
Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, 
hákem a nárazovým nožem, trubková ruko-
jeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo 
nasazené na tyči 
Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro teleskopickou tyč Bahco 2–3,5 m  
a 2,1– 5,2 m 
Parametry: délka čepele 400 mm, hmot-
nost 370 g 

Srp klasik
Popis: srp klasického provedení s dřevěnou 
rukojetí, možnost provedení i pro levou 
ruku, hmotnost 180 g
Materiál: uhlíkatá ocel, násada bukové 
dřevo 
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Tyč teleskopická  
ARS EXP – 4,5
Tyč teleskopická  
ARS EXP – 5,5
Popis: třídílná, velmi pevná, hliníková, ovál-
ná teleskopická tyč s příjemnou gumovou 
izolací 97 cm
Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, 
pro pilky ARS UV 40 a ARS UV 47
Parametry:  
ARS EXP-4,5 délka 1840–4600 mm,  
hmotnost 1750 g
ARS EXP-5,5 délka 2180–5500 mm,  
hmotnost 2200 g 

Tyč teleskopická  
Bahco 2–3,5 m 
Tyč teleskopická  
Bahco 2,1–5,2 m
Popis: teleskopická tyč z velmi pevného 
hliníku, plynule nastavitelná s vnitřním 
uzávěrem
Využití: pro ořezávání větví na větší vzdále-
nost, pro pilku Bahco 40 cm
Parametry:  
Bahco délka 2000–3500 mm, hmotnost 920 g
Bahco délka 2100–5200 mm, hmotnost 1540 g 4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A PO

M
ŮCKY

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO TĚŽBU DŘEVA

Číslovačka  
jednookruhová s násadou
Popis: jednookruhová číslovačka k běž-
nému značení dřeva čísly 0–9, výška čísel 
25 mm, hmotnost 1500 g 
Materiál: zakalená ocel, násada jasanové 
dřevo

Hák Bahco 
Popis: zvedací hák na ruční manipulaci klád, 
délka 240 mm, hmotnost 400 g
Materiál: speciální ocel + plastová rukojeť 

Kleště zvedací Bahco
Popis: ruční dřevorubecké kleště s max. 
rozevřením čelistí 200 mm, délkou 290 mm 
a hmotností 430 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová 
pryžová rukojeť 

Kleště vynášecí Bahco
Popis: ruční kleště pro vynášení klád s max. 
rozevřením čelistí 285 mm, délkou 685 mm 
a hmotností 1200 g
Materiál: kovaná ocel + termoplastová 
pryžová rukojeť 

Lopatka s obracákem  
BAHCO 80 cm
Lopatka s obracákem  
BAHCO 130 cm
Popis: dřevorubecká lopatka pro těžkou 
práci s nastavitelným obracecím hákem pro 
snadnější otočení klády
Materiál: kovaná profilová ocel + termo-
plastová pryžová rukojeť,  
délka 800 mm – hmotnost 2600 g,  
délka 1300 mm – 3400 ghmotnost

Násada číslovačky
Popis: broušená násada v délce 42 cm 
ke speciálnímu lesnickému nářadí
Materiál: jasanové dřevo

S – háky 
Popis: háky zamezují roztržení kmenů při 
skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm 
Materiál: 20 mm široká nožová ocel 
Balení: 500 ks 

zakalená ocel, násada jasanové 
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Dálkoměr Nikon Forestry Pro 
Popis: vysoce výkonný laserový dálkoměr 
pro měření vzdáleností do 500 metrů v les-
nictví, vybaven vestavěným skonoměrem, 
použití např. pro měření vertikálního odstupu 
(rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdá-
lenosti či aktuální vzdálenosti (přímočaré)
Parametry: rozsah měření 10 až 500 m (s přes-
ností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 6x 
Rozměry: 130 x 69 x 45 mm (210 g)

Fotopast FOXcam RANGER
Popis: fotopast ideální na ostrahu majetku 
s časovačem a časoběhem, s podporou 
nekonečné smyčky přepisováním SD karty, 
velmi jednoduché ovládání, součástí balení  
8 GB SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až na 15 
metrů, napájení 8 x AA baterie, výdrž až 3 
měsíce, IR noční přísvit až 12 metrů, rozlišení 
fotografií až 14 MP

Fotopast  
Forestcam LS880 GEN.2
Popis: vysoce funkční fotopast moderního 
designu, kvalitní FullHD rozlišení videa, GSM 
modul k odesílání snímků v rozlišení 800x600 
na mobil, nebo na e-mail , záznam zvuku, 
rychlá odezva, vysoké krytí IP65 pro použití  
v nejnáročnějších podmínkách, vestavěná 
LCD obrazovka na čelní straně, laser umož-
ňuje dokonalé zamíření fotopasti, součástí 
balení 8 GB SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až 18 metrů, 
napájení 8 x AA baterie, výdrž až 6 měsíců, IR 
noční přísvit až 15 metrů, rozlišení fotografií 
až 12 MP

Fotopast  
ScoutGuard SG520 PRO
Popis: nejmenší fotopast, LCD obrazovka 
1,44“, 4 LED diody pro noční foto, neviditelné 
pro lidské a zvířecí oko, součástí balení 8 GB 
SD karta, sada baterií
Parametry: dosah PIR čidla až na  
17 metrů, napájení 4 x AA baterie, výdrž až  
3 měsíce, IR noční přísvit až 14 metrů, rozli-
šení fotografií až 12 MP

Fotopast  
ScoutGuard SG520 PRO W
Popis: nejmenší fotopast, LCD obrazovka 
1,44“, 4 LED diody pro noční foto, neviditelné 
pro lidské a zvířecí oko, modul Wi-Fi, stažení 
nebo prohlížení snímků přes jakékoliv zařízení 
se zabudovaným Wi-Fi, součástí balení SD kar-
ta TOSHIBA 16GB, sada baterií, dálkové ovládání
Parametry: dosah PIR čidla až na  
17 metrů, napájení 4 x AA baterie, výdrž až  
3 měsíce, IR noční přísvit až 14 metrů, SD 
karta až 32 MB, rozlišení fotografií až 12 MP

Metr teleskopický
Popis: pevný, výsuvný metr s aretační 
koncovkou, vhodný pro měření hrání dřeva, 
délka 5 m
Materiál: hliník

Pásmo SPENCER 
Popis: ocelové měřící pásmo v kovovém 
pouzdru, s pružinou zaručující bezproblé-
mový a automatický návrat háčku, obou-
stranné odečítání
Dodávané délky: 15, 20, 25 m 

Pásmo náhradní SPENCER
Popis: náhradní ocelové pásmo s háčkem
Dodávané délky: 15, 20, 25 m

Počítadlo  
elektronické TallyTax
Popis: elektronické počítadlo s LCD displa-
yem, 6 samostatných paměťových jednotek, 
každá s kapacitou 35000 záznamů
Parametry: napájení 9 V baterií 
Rozměry: 122x36x23 mm (105 g)  

Počítadlo ruční 
Popis: mechanické ruční počítadlo se čtyř-
místným displejem pro počítání kusového 
zboží, metrů, pohybů, atd. 
Materiál: pochromované kovové pouzdro

Průměrka lesnická 
Popis: velmi lehká průměrka značky KINEX, 
stupnice v cm, dělení po 5 mm
Dodávané délky: 500, 800,  
1000 mm 
Materiál: hliník, plast

Průměrky Haglöf Mantax 
precision Blue 
Popis: průměrka testována v PTB – Physica-
lisch Technischen Bundesanstalt a klasifi-
kována jako PTB metr, uznaný FPA, měřící 
lišta oboustranná v cm i mm, z hliníkového 
profilu 25x 6,5 mm, číslice černé, oděru 
odolná, eloxovaná, posuvná část s nastavitel-
ným dorazem, délky 102 a 127 cm dodávané 
pouze necejchované, ostatní délky lze dodat 
cejchované i necejchované 
Materiál: plochý hliníkový profil 
Dodávané délky: 

Měřící rozsah cm 40 50 60 80 100 102 127
Hmotnost g 600 780 900 1020 1140 1300 1480

Průměrky  
Nestle Waldfreund 
Popis: robustní průměrka z trojúhelníkové-
ho hliníkového profilu s novou vylepšenou 
posuvnou částí, ergonomická rukojeť se 
pohodlně vejde do ruky a pomocí teflono-
vých vložek je jistě vedená, černé číslice jsou 
dobře čitelné shora i za soumraku a ukazují 
přesné výsledky měření, stupnice po cm, 
průměrka je robustní a stabilní pro dlouho-
leté využívání, cejchované i necejchované 
provedení 
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4.1. SPEC. NÁŘADÍ

4.2. ZNAČENÍ DŘEVA

4.2. ZNAČENÍ DŘEVA
Držák křídy  
– pouzdro kožené 
Popis: pouzdro pro držák křídy lesnické, 
hmotnost 30 g, dodávané bez držáku křídy 
a pásku
Materiál: kůže
Balení: 1 ks

FOREST Marker 
FLUO
Popis: fluorescenční barvy 
SOPPEC s ergonomickým  
krytem pro krátkodobé  
a střednědobé značení v les-
ním hospodářství – vyznačení 
probírek, prořezávek  
a těžby, v pilařských provozech na značení 
dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
růžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Barva signovací
Popis: barva do číslovaček pro evidenci  
a kubírování dřeva
Barevná škála: černá 
Balení: 1 kg

Držák křídy lesnické
Popis: pro lesnickou křídu do průměru 
12 mm, délka držáku 150 mm, hmotnost 30 g
Materiál: plast 
Balení: 1 ks 

Držák křídy lesnické 
na opasek – samonavíjecí 
Popis: držák se sponou na opasek, se 
samonavíjecím odolným plastovým lankem 
o délce 120 cm, pro křídy lesnické do průmě-
ru 12 mm, hmotnost 110 g 
Materiál: plast 
Balení: 1 ks 

OSTATNÍ POMŮCKY
Číselník dlouhého  
a rovnaného dříví
Dodací a výkupní lístek
Výrobně mzdový lístek
Popis: speciální tiskopisy pro lesnickou 
evidenci 
Materiál: papír
Balení: 
číselník – 1 blok A5, 2x 35 listů, v balíku 40 bloků
lístek – 1 blok A4, 70 listů, v balíku 20 bloků

Jmenovka zapichovací 
15x3,5x5,5
Jmenovka zapichovací 
30x5x7
Popis: zapichovací etikety s plochou pro 
popis
Materiál: plast odolný počasí a stárnutí 
Balení: 100 ks

Popisovač Edding 3000
Popis: k trvalému, voděodolnému popiso-
vání, tloušťka čáry 1,5-3 mm, plnitelný, dodá-
vaný v barvách červená, modrá a černá 
Balení: 1 ks

Stínovka  
30% / 50% / 70% / 90%
Popis: lehký a vzdušný úplet vhodný ke stí-
nění skleníků a fóliovníků, jako větrozábrana 
nebo ochranná síť proti ozobu ptactvem
Materiál: HDPE
Balení: role návin 100 bm, stínění 30% 
a 50% = šíře role 624, 312, 156 cm,  
stínění 70% = šíře role 312, 205, 156 cm,  
stínění 90% = šíře role 200, 150, 100 cm

OPTICKÉ A MĚŘÍCÍ POMŮCKY
Průměrky  
Nestle Waldmeister 
Popis: kvalitní průměrka z oválného hliní-
kového profilu 30x15 mm, posuvná část s er-
gonomickou rukojetí, pohodlnou do ruky, 
oboustranná stupnice v cm, u rozměru 
80 cm je varianta se stupnicí i v mm, černé 
číslice jsou dobře čitelné shora i za sou-
mraku a ukazují přesné výsledky měření, 
cejchované i necejchované provedení
Dodávané délky: 40 cm (700 g), 60 cm 
(850 g), 80 cm (1000 g), 100 cm (1100 g) 
Materiál: hliníkový oválný profil, rukojeť 
polyamid 

Taška  
pro teleskopický metr
Popis: taška pro uskladnění a převoz 
teleskopického metru
Materiál: nylon

Taška 
propro
Popis:
teleskopického metru
Materiál:

37

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A PO
M

ŮCKY
4.2. ZNAČENÍ DŘEVA



Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz

...když Vám na lese záleží...

FOREST Marker NEfluo
Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční 
složky s ergonomickým krytem pro krátko-
dobé a střednědobé značení v lesním hos-
podářství – vyznačení probírek, prořezávek 
a těžby, v pilařských provozech na značení 
dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: červená, modrá, černá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FLUO Marker
Popis: fluorescenční barvy SOPPEC  
s ergonomickým krytem pro krátkodobé  
a střednědobé značení v lesním hospo-
dářství – vyznačení probírek, prořezávek 
a těžby, v pilařských provozech na značení 
dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
růžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FOREST Profi Long life
Popis: vyznačovací barva pro dlouhodobé 
značení v lesním hospodářství, dřevařském 
i stavebním průmyslu, vhodné např. pro 
značení hranic porostů, porostních skupin, 
uznaných stromů, sprej je opatřen ergo-
nomickým krytem, který brání znečištění 
obsluhy i ztrátě trysky, aplikace ve všech 
směrech natočení nádobky 3600, bez nutnos-
ti čistit trysku po aplikaci 
Trvanlivost nástřiku: cca 10 let
Barevná škála: bílá, žlutá
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Křída lesnická
Popis: lesnická signovací křída šestihranná, 
mastná, výrazné barvy, odolná proti vlhkosti, 
délka 12 cm
Barevná škála: červená, modrá, černá 
Balení: 12 ks v krabici

Křída lesnická  
SOPPEC Lumber
Popis: křídy na bázi vosku, uplatnění na 
všech druzích povrchů (suché nebo vlhké 
dřevo, kov, karton, dlaždice, asfalt a plast)
Barevná škála: bílá, žlutá, červená, zele-
ná, modrá, černá 
Balení: 12 ks v krabici

Páska vyznačovací 
Popis: odolná páska pro trvalé označování 
množitelských porostů, experimentálních 
pozemků, stezek, šířka pásky 15 mm, hmot-
nost role 190 g 
Materiál: vinyl
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
červená, zelená, modrá
Balení: 1 role (návin 75 m)

Pistole aplikační
Popis: kovová pistole pro aplikaci sprejů, 
pro komfortní aplikaci v rukavicích v zimním 
období, pryžová rukojeť 
Balení: 1ks

Pistole k barvám SOPPEC
Popis: kovová pistole pro snadnou a poho-
dlnou aplikaci sprejů SOPPEC, s příjemnou 
pryžovou rukojetí 
Materiál: kov, pryž
Balení: 1 ks

Opasek k pouzdru  
na spreje
Popis: opasek k plastovým pouzdrům 
SOPPEC
Materiál: textil
Balení: 1 ks

Pouzdro SOPPEC  
na 1 sprej
Pouzdro SOPPEC  
na 2 spreje
Popis: praktický držák spreje na opasek
Materiál: plast
Balení: 1 ks

STANDARD Marker
Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční 
složky s ergonomickým krytem pro krát-
kodobé a střednědobé značení v lesním 
hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu 
Trvanlivost nástřiku: 6–10 měsíců
Barevná škála: žlutá, červená, zelená, 
modrá, černá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)

STRONG Marker
Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční 
složky s ergonomickým krytem pro dlou-
hodobé značení porostů, popř. označení 
stromů jako hranic pozemků
Trvanlivost nástřiku: 2–4 roky
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, 
béžová, červená, zelená, modrá 
Balení: 500 ml (karton 12 ks)
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PORADENSTVÍ, ODBORNÁ ŠKOLENÍ, PREZENTACE  
V TERÉNU, VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ

Naše společnost měla po dobu své dvacetileté historie velmi 
vysoké odborné zázemí. Vždyť jsme po dobu 15 let sídlili ve 
Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti na Str-
nadech. Někteří naši pracovníci v ústavu pracovali, nebo spolu-
pracovali na společných projektech. Podobně spolupracujeme 
i s LF České zemědělské univerzity v Praze Suchdole a s mno-
ha středními školami. Proto nás lesní hospodáři znají více než 
jako obchodníky, jako své kolegy, kteří dokáží v provozu jak při 
pěstování lesa, ve školkách, při pěstování vánočních stromků, 
energetických i okrasných dřevin, nebo při problémech s ochra-
nou rostlin v komunální oblasti, vždycky dobře poradit a prak-
ticky pomoci při řešení problémů.
Dvacet let jsme s Vámi, ne v kanceláři, ale zejména v terénu  
a na cestách k Vám, naším zákazníkům. V celé republice obhos-
podařujeme řadu demonstračních a pokusných ploch, některé 
sledujeme již s patnáctiletou historií. Lesnictví je oblast, kde 
čas má svou nezastupitelnou roli a celá řada věcí se dá hodno-
tit až s odpovídajícím odstupem. Těšíme se na další spoluprá-
ci s Vámi, nejen při našich obchodních aktivitách, ale také při 
setkáních přímo v lese. 

39
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C-hák 
Popis: C-hák s čepem vhodný pro řetězy 
příslušné třídy oceli pro vytvoření lesnického 
úvazku
Třída oceli: 80, 100, Pewag
Hmotnost: 0,5 kg 

C-oko
Popis: vhodné pro vytvoření lesnického 
úvazku
Třída oceli: 40, 80
Hmotnost: 0,51 kg 

Kladka s pevnými  
bočními plechy
Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličko-
vými ložisky, s pevnými bočnicemi pro malé 
lanové navijáky, přibližování tenkého dřeva, 
montáže
Hmotnost:  1,8 kg (2 tuny, lano 10) 
 3,7 kg (4 tuny, lano 14)

Kladka s pohyblivými  
bočními plechy 
Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličko-
vými ložisky, ideální pro lanové navijáky do 6 t, 
otočný hák s pojistkou, jednoduché vkládání 
lana přes otevírací bočnici
Hmotnost:  5,4 kg (4 tuny, lano 10)
 8,9 kg (6,4 tuny, lano 12)

Lano SEAL s textilní duší
Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 drá-
tech) s textilní duší, vnější vrstva drátů větších 
průměrů zajišťuje velkou odolnost proti otěru, 
lano má větší ohebnost, ale hůře snáší rázové 
zatížení a má menší pevnost
Dodávané průměry:  
6,8,10,11,12,14 mm /114 drátů 
a 12,14,16,18 mm/156 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Lano SEAL s drátěnou duší
Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 
drátech) s ocelovou duší, vnější vrstva drátů 
větších průměrů zajišťuje velkou odolnost 
proti otěru, lano má menší ohebnost, ale 
velmi dobře snáší rázová zatížení
Dodávané průměry: 
10,11,12,14,16,18 mm/114 drátů 
a 12,14,16,18,20 mm/156 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Lano válcované
Popis: válcované lano s ocelovou duší je 
odolnější vůči stlačení, má větší kovový průřez 
a tím i vyšší únosnost proti konvenčním 
lanům, odolné vůči otěru, výrazně větší život-
nost, využití pro lesní traktory a lanovky
Dodávané průměry:  
8, 10, 11,12,14 mm / 162 drátů 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz čtvercového profilu
Popis: řetěz čtvercového profilu s výborným 
záběrem, odolnější proti oděru
Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti 
třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší 
tažnou sílu
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz profilu JOKER
Popis: ocelový řetěz s nejlepším záběrem 
díky Joker profilu a se zvýšenou odolností 
článků vůči ohybu, díky speciálnímu profilu 
do sebe řetězové články přesně zapadají a jsou 
odolnější vůči oděru
Třída oceli: 10
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz z kruhové oceli
Popis: klasický řetěz kulatého profilu vhodný 
pro řetězové úvazky
Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti 
třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší 
tažnou sílu
Dodávané průměry: 6–10 mm 
Délka: dle požadavku zákazníka

S – háky 
Popis: háky zamezují roztržení kmenů při 
skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm 
Materiál: 20 mm široká nožová ocel 
Balení: 500 ks 

Spona kluzná klasická
Popis: klasická litinová velká kluzná spona 
pro lano do průměru 18 mm 
Hmotnost: 0,65 kg 

Třmen kluzný 
Popis: jednostranný kluzný třmen pro snad-
nou montáž na lesnické lano
Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný otočný
Popis: otočný třměn má výhodu oproti 
pevným třmenům – řetěz se při vázání a tažení 
břemene nekroutí, nedochází k deformaci 
břemene ani vázacího prostředku
Třída oceli: 8

Třmen  
kluzný oboustranný
Popis: oboustranný třmen pro spojení 
řetězového úvazku z obou dvou stran, šetrný 
k řetězovým článkům
Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný s rolnou
Popis: lanová kladka s kluzným třmenem pro 
lepší manipulaci
Třída oceli: 10

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ
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5.2. PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANNÉ ODĚVY 
A POMŮCKY 5.2. PRO

TIPO
ŘEZO

VÉ O
CHRANNÉ O

DĚVY A PO
M

ŮCKY

Oblek protipořezový  
PROFESIONAL II
Popis: oblek s protipořezovými laclovými 
kalhotami pohodlného střihu se zvýšeným 
zadním pasem, v dolní části opatřeny pro-
tiklíšťatovou úpravou, blůza má prodloužený 
zadní díl pro ochranu ledvin, na levém rukávu 
kapsičku pro sterilní obvaz
Materiál: polyester, polyamid, polypropy-
len, bavlna
Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm

Obuv Meindl Airstream  
Gore-TEX
Popis: inovativní bezpečnostní obuv 
s ochranou proti proříznutí a ocelovou výztu-
ží ve špičce, s hlubokým šněrováním pro lepší 
uchycení paty, podšívka Gore – Tex s MFSys-
tem se speciálním pěnovým polstrováním, 
AirRevolution systém zajišťující vysokou 
prodyšnost podle média, vyjímatelná Gore – 
Tex vložka Air -Active drysole, podešev Meindl 
multi – grip Vibram
Materiál: semišová kůže, uvnitř Gore-Tex
Velikost: 37–51, výška boty na noze 17,5 cm, 
hmotnost 2 200 g (velikost 43)

Kanada protipořezová 
Popis: poloholeňová šněrovací obuv 
s ochranou před pořezáním motorovou 
pilou, vyrobená ze silné usně s hydrofobní 
úpravou, podešev opatřena protiskluzovým 
dezénem, obuv má funkční anatomickou 
stélku
Materiál: useň, pryž
Velikost: 39–48

Přilba dřevorubecká  
Peltor G 2000
Popis: kompletní ochranná přilba dřevo-
rubecká – Peltor G2000 SOLARIS + sluchátka 
H31P3, odklopná drátěná mřížka v matném 
provedení a plachetka na zátylku, do přilby 
zabudován patentovaný Sensor Uvicator – in-
dikátor pro vhodný čas výměny přilby 
Velikost: univerzální

Rukavice antivibrační  
PROFESIONAL
Popis: komfortní celokožené rukavice 
zakončené pružným nápletem s antivibrační 
gelovou vložkou uvnitř
Velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet

Rukavice antivibrační
Popis: celokožené rukavice s antivibrační 
výztuží, zakončené pružným nápletem
Velikost: 10
Materiál: kůže, textilní náplet

Halena  
protipořezová SCILAR 
Popis: nová bunda výrazného designu 
a praktického střihu, vodoodpudivý a prodyš-
ný strečový materiál v kombinaci s funkční 
siťovanou podšívkou a systémem odvětrání je 
zárukou vysokého komfortu při nošení, vnější 
kapsa na telefon a balíček první pomoci, 
vnitřní kapsa a kapsa s voděodolným zipem 
na doklady, reflexní doplňky, prodloužený 
zadní díl k ochraně ledvin
Materiál: polyester, polyamid, polypropy-
len, elastan
Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm

Holiny protipořezové  
letní/zimní
Popis: holiny s protiskluznou podešví 
a vyztuženou špicí, v horní části nástavec se 
šněrováním pro dokonalé uzavření obuvi, 
podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém 
terénu zajišťuje hrubý dezén podešve
Materiál: směs přírodního a syntetického 
kaučuku, u zimní varianty navíc silný vnitřní filc
Velikost: 39–48

Kalhoty protipořezové  
SCILAR do pasu
Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodl-
ného střihu ze strečového vodoodpudivého 
a prodyšného materiálu se šestivrstvým 
úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými 
a reflexními doplňky a prakticky rozmístě-
nými kapsami, vzadu zvýšený lem a knoflíky 
k uchycení širokých šlí, kolenní partie a spod-
ní zadní lem nohavic ergonomicky vyztuženy 
proti nadměrné zátěži
Materiál: polyester, polyamid, polypropy-
len, elastan
Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm

Kalhoty protipořezové  
SCILAR s náprsenkou
Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodl-
ného střihu ze strečového vodoodpudivého 
a prodyšného materiálu se šestivrstvým 
úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými 
a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými 
kapsami, pro snadné a rychlé oblékaní mají 
kalhoty s laclem postranní rozparek na obou 
stranách, kolenní partie a spodní zadní lem no-
havic ergonomicky vyztuženy proti nadměrné 
zátěži
Materiál: polyester, polyamid, polypropy-
len, elastan
Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 
182, 194 cm
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BIPOL
Popis: olej na bázi řepkového oleje, univer-
zální pro používání po celý rok
Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt 
motorových i elektrických pil
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt,  
20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL K
Popis: olej na bázi řepkového oleje s větší 
viskozitou 
Použití: vhodný na stacionární pily, harves-
tory a pro horké letní období
Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL 100
BIPOL 200
Popis: olej na bázi řepkového oleje, uni-
verzální pro používání po celý rok, vyráběný 
za použití metody foukaných olejů
Použití: vhodný na stacionární pily, harves-
tory a pro horké letní období
Balení: 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

EP-B 80W-90H
Popis: olej pro převodovky s čelním, 
kuželovým nebo šikmým ozubením, včetně 
synchronizovaných ručních převodovek a pro 
převodovky a nápravy pracující za mírně 
ztížených podmínek
Použití: pro osobní automobily, lehké 
i těžké nákladní vozy, zemědělské a stavební 
stroje a také pro doplňování do dobře zaběh-
nutých hypoidních převodů
Balení: 20 lt, 60 lt, 208 lt

Hydros Standart
Popis: hydraulický biologicky odbouratelný 
syntetický olej s velmi dobrými termooxidač-
ními a chladovými vlastnostmi
Použití: hydraulické ruky odvozních sou-
prav, odvozní lesní soupravy, zemědělská 
technika, stavební technika, vrtné soupravy, 
vodní elektrárny atd. 
Balení: 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

LESPOL
Popis: ekologicky odbouratelný olej 
Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt 
motorových i elektrických pil
Balení:  1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 40 lt, 60 lt, 100 lt,  

200 lt

MOGUL LV 2–3
Popis: víceúčelové plastické mazivo po-
loměkké až střední konzistence, obsahuje 
protioxidační a protikorozní přísadu
Použití: pro mazání valivých (zejména dlou-
hodobé náplně) i kluzných ložisek, nevhodné 
pro centrální mazací soustavy
Balení: 8 kg

Olej 2T
Popis: motorový olej na syntetické bázi spe-
ciálně formulovaný pro 2 – taktní motory 
Použití: pro všechny typy vysokootáčko-
vých motorů zahradních a profesionálních 
mechanických kultivátorů s výraznými 
změnami zatížení při provozu (řetězové pily, 
křovinořezy, sekačky…)
Balení: 1 lt

Olej motorový 10W–40
Olej motorový 15W–40
Popis: motorový olej vybavený komplexem 
přísad ke zlepšení jeho protioděrových a de-
tergentně-disperzních vlastností a termooxi-
dační stálosti
Použití: pro mazání nepřeplňovaných 
čtyřdobých zážehových a vznětových motorů 
ve starších typech osobních i nákladních 
automobilů
Balení: 200 lt

Olej převodový 80W–90H
Popis: celoroční olej určený pro mazání 
převodů 
Použití: pro převody s hypoidním ozube-
ním, pracující za podmínek vysokých rychlostí 
a vysokého a nárazového zatížení
Balení: 200 lt

Paramo HM 46, HV 46
Popis: hydraulický olej, obsahující přísady 
zlepšující oxidační stálost oleje, protikorozní 
a protioděrové přísady a přísady proti pěnění 
Použití: určen pro hydrostatické mecha-
nizmy s vysokým mechanickým a tepelným 
namáháním
Balení: 200 lt

TOTAL Biohydran TMP 46
Popis: vysoce kvalitní syntetický, biologicky 
rozložitelný, hydraulický olej na bázi syntetic-
kých nenasycených esterů 
Použití: pro hydraulické systémy pro použití 
v terénu, v podmínkách, kde by mohlo dojít ke 
znečištění životního prostředí (např. veřejná 
prostranství, lesnictví, vodní toky) 
Balení: 208 lt

TOTAL vazelíny
Popis: plastické mazivo 
Použití: pro mazání zatížených kluzných, 
kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, 
univerzálních kloubů, podvozků a různých 
rázově zatížených nebo vibrujících doprav-
ních, zemědělských, stavebních mechanismů, 
provozovaných ve vlhkém, prašném nebo 
suchém prostředí
Balení: 0,4 kg, 18 kg

Vapex
Popis: hydrofobizovaný perlit s vysokou 
sorpční schopností pro ropné látky a s vodo-
odpudivými vlastnostmi, biologicky a chemic-
ky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný
Použití: sorbent k odstranění zejména rop-
ných látek z pevných povrchů, vody, vodních 
toků a k filtraci 
Balení: 15 kg
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 SVODNICE VIAQUA 
Ocelové svodnice vody VIAQUA FOREST jsou určeny pro příčné 
odvodňování dopravních staveb, především pak komunikací nižších 
tříd, místních komunikací, polních a zejména lesních cest. Při správné 
instalaci mají výraznou samočistící schopnost.
Svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních 
prostředků. Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábku nevy-
žaduje svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem 
přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu.
Svodnice se vyrábí v několika variantách pro různé konstrukční 
situace a požadavky zákazníků. Standardně se svodnice dodávají bez 
povrchové úpravy. Lze je však dodat i s povrchovou úpravou žárovým 
(ponorným) pozinkováním. Na přání je možné dodat také svodnice 
s duplexní povrchovou úpravou tj. žárově zinkované a následně lako-
vané odolnými barvami v odstínech RAL.

Svodnice je svařena z dílčích segmentů, proto je možné objednávat 
různé délky v rozmezí 2 – 6 m, za okrouhlené na 0,5 m. Svodnice delší 
než 6 m je dělená a spojená spojkou. Spojovací sváry jsou provedeny 
v plném průvaru (průřezu profilu), z vnitřní strany neomezují průtok. 
Způsob provedení, použitá technologie a jakost svarů profilu a patek 
nijak neomezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice.

dílčích segmentů, proto je možné objednávat 

• Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace, 
s ohledem na spád komunikace, četnost a intenzitu srážek a hyd-
raulické parametry vozovky a odvodnění.
• Svodnice instalujeme přibližně 20-30 stupňů proti ose vozovky. 
Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice. Obecně lze pro 
stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířku vozovky 
+ cca 1,5–2 metry na šikmé uložení ve vozovce a odvod vody přes 
krajnice.

• Vzdálenost jednotlivých svodnic je závislá na podélném sklonu 
cesty a je upravena normou ČSN 73 6109.
• U širokých cest je možné instalovat svodnice šípově, tedy 
od středu vozovky ke krajnici, v úhlu cca 70o na osu cesty,  
varianta s označením S.

VIAQUA FOREST 120
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil, nájezdová hra-
na žlabového profilu je zesílena 
šikmým ohybem
Parametry: masivní 5 mm 
silný žlabový profil vyrobený 
z oceli v kombinaci se stabilizač-
ními patkami s rezervou splňuje 
únosnost 40 kN (40 t), zátěžová 
třída D 400 (dle normy ČSN EN 
1433 – tedy pro vozovky po-
zemních komunikací, zpevněné 
krajnice a parkovací plochy, kte-
ré jsou přípustné pro všechny 
druhy silničních vozidel)
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 110 mm

VIAQUA STREET 120
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil a dvojitým 
ohybem zesílenou nájezdovou 
hranu 
Parametry: masivní 5 mm sil-
ný žlabový profil v kombinaci se 
stabilizačními patkami z 10 mm 
silné oceli, dále vyztuženými 
příčnými vzpěrami, s rezervou 
splňuje únosnost 40 kN (40 t), 
zátěžová třída D 400 – svodnici 
lze bez omezení instalovat 
do vozovek pozemních komu-
nikací, které jsou přípustné pro 
všechny druhy silničních vozidel
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 90 mm

VIAQUA FOREST 120 
Economy
Popis: tato svodnice má velký 
průtočný profil, nájezdová hra-
na žlabového profilu je zesílena 
šikmým ohybem
Parametry: žlabový profil 
je vyrobený ze 4 mm silné 
oceli (ekonomická varianta), 
v kombinaci se stabilizačními 
patkami splňuje únosnost 25 t, 
zátěžová třída C250 (dle normy 
ČSN EN 143)
Rozměry: světlá šířka 120 mm, 
světlá výška 110 mm

VIAQUA FOREST 100
Popis: svodnice je vhodná 
pro instalaci v místech s nižší 
intenzitou zatížení, plní po-
jistnou funkci v protierozní 
ochraně, nejčastější využití je 
na cyklostezky, turistické cesty 
či do parků, kde je větší pohyb 
pěších osob, kol a kočárků 
Parametry: žlabový profil je 
vyrobený ze 4 mm silné oceli, 
v kombinaci se stabilizačními 
patkami splňuje únosnost 25 t, 
zátěžová třída C250 (dle normy 
ČSN EN 143).
Rozměry: světlá šířka 100 mm, 
světlá výška 90 mm

Varianty dodávaných svodnic VIAQUA:
(pro FOREST 120, STREET 120, FOREST 120 Economy a FOREST 100)
varianta S – žlab uzavřený z jedné strany, vhodný pro šípové 
kladení svodnic od středu cesty, optimální  
do širších cest a všude tam, kde je třeba odvést větší objem vody
varianta ZN – s povrchovou úpravou žárovým zinkováním
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8.1. HNOJIVA
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Basfoliar 36 Extra
Popis: kapalné hnojivo vhodné pro použití 
v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je 
kromě vysoké potřeby dusíku pro přihnojení, 
i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a man-
ganu, na půdách s vysokou hodnotou pH 
a s tím spojenou možností blokace manganu, 
v suchých oblastech, popř. za déle trvajícího 
sucha, zajišťuje Basfoliar 36 Extra přísun hoř-
číku, manganu a dalších mikroprvků
Obsah živin: 27N - 3MgO – ME (B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn)
Balení: 20 lt

Cererit
Popis: bezchloridové granulované hnojivo 
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele 
a okrasných rostlin, používá se k základnímu 
hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace
Obsah živin: 8-13-11
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)

Entec Perfect
Popis: speciální hnojivo se stabilizova-
ným amonným dusíkem prostřednictvím 
inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny 
amonného dusíku na nitrátový dusík  
4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), 
hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných 
plodin a současně omezuje zatížení život-
ního prostředí snížením rizika vyplavování 
nebo předávkování přípravku
Obsah živin: 14-7-17-2+ME
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Entec 26
Popis: granulované dusíkaté jednosložkové 
hnojivo s vyšším podílem amonného N, 
stabilizovaného inhibitorem nitrifikace, 
doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou 
fosforu, draslíku a hořčíku, vyznačuje se vyšší 
účinností využití dodaného dusíku a sou-
časně omezuje zatížení životního prostředí 
snížením rizika vyplavování nitrátů, tím je 
umožněn časnější termín hnojení při vyšší 
jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce
Obsah živin: 26N–13S
Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Kristalon modrý
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list ve vegetačním období
Obsah živin: 19-6-20-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál
Popis: krystalické vodorozpustné NPK hno-
jivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových 
systémech, kapkové závlaze, hydroponii 
a aplikaci na list v období růstové fáze
Obsah živin: 18-18-18-3
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag Bór
Popis: listové suspenzní hnojivo s kurativním 
účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedo-
statek hořčíku a boru, opakovaná aplikace 
zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám, 
hnojivo je možno použít pro všechny druhy 
pěstovaných jednoletých i víceletých rostlin
Obsah živin: 16–MgO–1B+Mn+Cu
Balení: 10 kg

Magnitra L
Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě 
pro závlahové systémy a aplikaci na list
Obsah živin: 7N–10MgO
Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Optimin
Popis: tekuté hnojivo pro zlepšení vitality, 
barvy, má vliv na množství jehlic a odolnost 
výhonů proti pozdním mrazům, obsahuje 
11 prvků sestavených pro optimální výživu 
Abies nordmanniana a Abies nobilis, aplikuje 
se společně s dusíkatým hnojivem Nitro–30, 
kromě popsaných prvků obsahuje 2% ligni-
sulfátu pro lepší příjem hnojiva jehlicemi
Obsah živin: 3,6–0,04–7,2–0,5Mg–1Fe–
2,5Mn–0,1Cu–0,37Zn–0,1Ca–0,13B
Balení: 10 lt
Poznámka: Tento přípravek bude dodáván 
pouze v případě zajištění platného povolení 
pro jeho uvádění do oběhu

Patentkali
Popis: hořečnato–draselné granulované hnoji-
vo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku 
a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor 
a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro 
předseťovou a předsadbovou přípravu půdy
Obsah živin: 28,5K2O–9MgO
Balení: 50 kg

YaraLiva Calcinit
Popis: stoprocentně vodorozpustné hno-
jivo pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj 
vápníku, pro svůj obsah dusičnanového du-
síku je optimálním hnojivem pro intenzivní 
hnojivé postupy
Obsah živin: 15,5N-26,3CaO
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraLiva Nitrabor
Popis: granulovaný dusičnan vápena-
tý s obsahem bóru pro účinnější příjem 
vápníku 
Obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)
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YaraMila Complex 
Popis: univerzální kombinované bezchlo-
ridové hnojivo s mikroprvky, určené pro 
základní hnojení všech druhů pěstovaných 
zahradních rostlin, okrasných a lesních 
dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý 
vzhled rostlin
Obsah živin: 12-11-18-3+ME
Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraVita Bortrac 150
Popis: koncentrované kapalné hnojivo 
pro odstranění nedostatku bóru listovou 
aplikací, vhodný pro široké spektrum polních 
a speciálních kultur
Obsah živin: 150 g B / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

YaraVita Kombiphos
Popis: kombinované listové hnojivo
Obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 
67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Magtrac 500
Popis: koncentrované formulované hnojivo 
pro odstranění nedostatku hořčíku aplikací 
na list
Obsah živin: 500 g MgO / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Safe K
Popis: formulované listové hnojivo vhodné 
tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísu-
nu dusíku, optimální řešení v závěrečných 
fázích růstu
Obsah živin: 500 g K2O / lt
Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Zintrac 700
Popis: koncentrované kapalné hnojivo 
pro odstranění nedostatku zinku listovou 
aplikací, vhodný pro široké spektrum polních 
a speciálních kultur
Obsah živin: 700 g Zn / lt
Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)

8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA
Easy roller
Popis: aplikační zařízení pro nanášení regu-
látorů růstu na terminál vánočních stromků 
až do výšky 1,8 m, optimální období aplikace 
je při délce terminálu 14–18 cm
Součástí dodávky: kanystr na 5 litrů 
s pumpou, popruh, vidlice s válečky
Obsah: 5 litrů

Mantra 
Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci 
koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV 
hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie 
zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno 
nabití, postřikovač je vhodný do lesních 
kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí 
až na 0,33 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 5 kg

Mankar-GP 70-110
Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncen-
trovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, 
šířka záběru je variabilní (70–110 cm), přísun 
koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která 
je závislá na otočení kola, aku baterie zabez-
pečuje až 8 hodin práce na jedno nabití
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 19,5 kg

Pulmic FENIX 35
Popis: ruční CDA postřikovač pro  
aplikaci mírně ředěných glyfosátů,  
obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru  
je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů,  
Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce 
na jedno nabití, postřikovač je vhodný do les-
ních kultur, plantáží a komunální sféry, obsah 
náplně 5 litrů vystačí až na 0,2 ha
Součástí dodávky: nabíječka baterie
Váha: 2,5 kg

Rosič SOLO 423 Port
Popis: rosič s vylepšenou technologií 
2-taktního motoru SOLO (objem 72,3 cm3, 
výkon 3 kW), vhodný k ošetření zalesněných 
ploch, sadů, vinohradů, parků i zahrad, po-
užití rovněž ve skladech či stájích, možnost 
používat vyšší koncentrace postřiku, velký 
plnící otvor, nerezový plnící filtr, nádrž 
odolná vůči UV záření (objem 12 lt), nadstan-
dardní polstrování zad a širokých ramenních 
popruhů, vlastní hmotnost 11 kg
Součástí dodávky:  speciální rosící tryska 
a 4 možné nastavení (dalekonosná tryska, 
mřížka širokého rozsahu, vratná a dvou-
směrná mřížka)

Vana na hnojivo
Popis: nádoba o objemu 20 litrů  
s popruhem přes rameno
Balení: 1 ks

Dragone
Popis: vysokotlaký nesený 
postřikovač za UKT s horizon-
tálním dostřikem až 60 metrů, 
vhodný pro použití na plantá-
žích vánočních stromků v les-
ních a okrasných školkách, 
alejích a dalších plochách.
Objem nádrže 200–400 litrů, 
tlak a směřování trysek je 
ovládáno z kabiny traktoru

Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce 
jedno nabití, postřikovač je vhodný do les-
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8.3. POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ 
AKU ZANON Tiger ZT-40
Popis: profesionální AKU nůžky od renomo-
vaného výrobce. Kromě pěstování vánočních 
stromků se hodí sadařům, vinařům i dalším 
pěstitelům. Bezpečné, ergonomické. Para-
metry baterie – 50,4V/4,2 Ah
Max. průměr výhonu: 40 mm (baterie 
vydrží podle výkonu až 2 dny práce)
Hmotnost: nůžky 0,86 kg, zádový set 
baterie 2,3 kg 
Součást dodávky: nůžky, kabel, jednotka 
pro kontrolu AKU, baterie, kožená kapsa 
na baterii, olej, set nářadí, kufr, popruhy na 
baterii 
Balení: 1 kufr včetně příslušenství 

Brousek Swiss
Popis: brousek na nože, mačety a nůžky se 
speciálním tvrzeným ostřím
Materiál: kov
Balení: 1 ks 

Hřeben na větve 4 zuby
Hřeben na větve 6 zubů
Popis: speciální hřeben na přiblížení  
2 vzdálených větví během růstu 
Materiál: plast
Balení: 100 ks

Chránič holeně k mačetám
Popis: praktický plastový chránič pro 
ochranu holení, včetně kolen, před poraně-
ním mačetou při úpravě tvaru stromků na 
plantážích
Materiál: plast 
Balení: 1 ks

Kleště k omezení  
přírůstu terminálu  
vánočních stromků
Popis: speciální kleště na mechanické ome-
zování přírůstu terminálního výhonu u Abies 
nordmanniana a Abies nobilis, pomocí 5 ost-
rých nožů dojde ke zranění kůry na terminálu 
předchozího roku, a tím k dočasnému přeru-
šení toku mízy v novém terminálním výhonu, 
omezení délkového přírůstu až o 30%
Období použití: květen–červen, při délce 
nového přírůstu 3–8 cm
Materiál: vysoce kvalitní nástrojářská ocel

Kleště vyvazovací
Popis: speciální kleště na rychlé upevnění 
tyčky k výhonu (pro napřímení terminálu)
Materiál: kov, plastové pouzdro na pásku
Balení: 1 ks

Kleště vyvazovací oranžové
Popis: nový kompaktnější model vyvazova-
cích kleští od firmy MAX,  používají se stejné 
pásky a sponky, náhradní nože jsou jiné, 
balené po 2 ks
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Kolíček  
multifunkční oranžový 
Popis: kolíček k upevnění ptákomorek 
(tyček) a speciálních terminálních spirál 
na stromek, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 100 ks 

Kolíček multifunkční  
oranžový PREMIUM
Popis: kolíček k upevnění až 3 ptákomorek 
(tyček) a speciálních terminálních spirál 
na stromek
Materiál: plast 
Balení: 100 ks 

Kolíček pro ptákomorky 
žlutý 
Popis: kolíček pro upevnění tyček 40 nebo 
60 cm, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál:  plast 
Balení: 100 ks

Mačeta 44 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
plastová rukojeť 
Míry: celková délka 44 cm, délka čepele 
30 cm
Balení: 1 ks

Mačeta 55 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
dřevěná rukojeť
Míry: celková délka 55 cm,  
délka čepele 40 cm  
Balení: 1 ks

Mačeta 85 cm
Popis: nástroj na tvarování vánočních 
stromků, nejčastěji smrků
Materiál: čepel nerezový pružný kov, 
dřevěná prodloužená rukojeť 
Míry: celková délka 85 cm, délka čepele 
40 cm
Balení: 1 ks

Páska vyvazovací
Popis: páska do vyvazovacích kleští 
Tloušťka: 0,15 mm – k vyvazování – barva 
stříbrná, modrá, zelená
0,1 mm – ke krátkodobému vyvázání 
a zejména vyznačování – barva bílá, žlutá, 
červená
Materiál: plast 
Balení: 500 ks
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Ptákomorky 
Popis: dřevěná tyčka se žlutým kolíčkem 
pro uchycení, ochrana proti zlomení termi-
nálu vánočního stromku ptáky
Materiál: dřevo – smrk, kolíček – plast 
Balení: 1000 ks 

Triwi dravec – komplet
Popis: létající maketa dravce na 10 m dlou-
hé teleskopické tyči, umožňuje snížit počet 
používaných ptákomorek, které je ale nutné 
na části stromků instalovat pro okamžiky 
bezvětří, při bořivém větru je vhodné dravce 
demontovat kvůli možnému poškození, 
doporučená instalace 4 dravci na hektar
Materiál:  plast 
Balení: 1 ks, součástí dodávky je instalační 
kůl k zatlučení do země pro upevnění tyče

Triwi dravec – náhradní 
pták
Popis: náhradní maketa dravce, včetně 
provázku pro upevnění k teleskopické tyči
Materiál:  plast 
Balení: 1 ks 

Triwi Topring
Popis: drátěný kruhový prvek pro vodorov-
nější růst bočních větví horního přeslenu, 
instalace v září po ukončení růstu výhonů 
(při časnějším použití v průběhu sezóny 
by mohlo dojít k ohýbání výhonů směrem 
vzhůru)
Materiál:  kov 
Balení: 50 ks

Spirála terminální
Popis: upravená drátěná spirála sloužící 
k narovnání růstu terminálního výhonu
Materiál: pozinkovaný drát
Balení: 100 ks

Sponky HT–B
Popis: sponky k upínání pásky vyvazovacími 
kleštěmi
Materiál: kov
Balení: 4800 ks v balení

T-ptáci
Popis: ochrana ve tvaru písmene T proti 
škodám způsobeným ptáky na plantážích, 
upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 500 ks

Taška na ptákomorky 
a sazenice
Popis: dvojitá boční taška s popruhy, výraz-
ně usnadňuje práci v péči o kultury dřevin 
i vánoční stromky, možnost použití tašky 
také k výsadbě 
Balení: 1 ks 

Terminální plíšek
Popis: slouží ke směrové korekci čerstvě 
narašeného bočního výhonu u jedlí, kde bylo 
nutno zkrátit terminální výhon
Materiál: hliník 
Balení: 100 ks 

Tyčky 40 cm
Tyčky 60 cm
Popis: dřevěné tyčky tvořící s kolíčky ptá-
komorku – ochranu proti zlomení terminálu 
vánočního stromku ptáky
Materiál: dřevo – smrk 
Balení: 100 ks 

Tyčky bambus 75 cm  
(6–8 mm)
Tyčky bambus 75 cm  
(8–10 mm)
Popis: tyčky na narovnání terminálního 
výhonu pomocí vyvazovacích kleští
Materiál: bambus
Balení: 500 ks

Vrtulky proti ptákům 
Popis: vrtulka ve tvaru větrníku pro doplně-
ní ochrany proti škodám způsobeným ptáky 
na plantážích, upevnění na tyčku 40, 60 cm
Materiál: plast 
Balení: 500 ks 

Vzpěra na větve plastová 
– hřeben
Popis: rozporka na jednotlivé boční větve 
zvedající se v růstu příliš nahoru, možno 
použít také jako malý hřeben na větve, délka 
20 cm
Materiál: plast 
Balení: 100 ks 

Vzpěra na větve dřevěná
Popis: rozporka na jednotlivé boční větve 
zvedající se v růstu příliš nahoru, délka 20 
cm, tloušťka 3 mm
Materiál:  dřevo 
Balení: 1000 ks
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Balička  
vánočních stromků
Popis: velmi kvalitní balička s masivním 
laminátovým kornoutem ve kterém nedo-
chází při balení stromků k poškozování větví, 
snadno odnímatelné nohy, součástí dodávky 
brzdící guma pro rovnoměrný odpor sítě při 
balení, průměr 34 nebo 45 cm
Materiál: laminát, pozinkovaná ocelová 
konstrukce
Balení: 1 ks

Drátky  
ke svazkovači klestu
Popis: drátky s oky slouží ke svazkování 
klestu, popř. dalších vázaných dekorací
Délky: 15, 22, 30 cm
Balení: 1000 ks

Etikety Premium
Popis: číslované jednobarevné etikety 
s nápisem „Premium selektion“
Velikost: 3,8x30 cm
Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, 
oranžová, růžová
Balení: 100 ks v bločku

Etikety TRIWI
Popis: číslované jednobarevné etikety
Velikost: 3,8x30 cm
Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, 
oranžová, růžová, hnědá, zelená, šedá, černá
Balení: 100 ks v bločku

Kleště sešívací MAX
Popis: kleště pro upevnění etiket na termi-
nály stromků před těžbou
Materiál: kov
Balení: 1 ks

Kleště sešívací TRIWI 
Popis: kleště k upevnění etiket na stromky, 
PROFI kvalita
Materiál: kov
Balení: 1 ks

Síťovina na balení 
Popis: síťovina na balení vánočních strom-
ků, průměr 34 nebo 45 cm
Materiál: HDPE 
Balení: 300 m v návinu, vakuovaný balík 
3 000 m (10 návinů)

Sponky MAX
Popis: sponky do sešívacích kleští MAX
Materiál: kov 
Balení: 1000 ks

Sponky TRIWI
Popis: sponky ke kleštím TRIWI k upevnění 
etiket na stromky, PROFI kvalita
Balení: 1000 ks

Stojan Krinner Comfort S
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 2,3 m, se zásobníkem vody (až 3 lt) pro 
prodloužení trvanlivosti stromku, průměr 
stojanu 34 cm, průměr kmínku až 11 cm, 
rychloupínací pákový systém, indikátor výšky 
hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium L
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 2,7 m, se zásobníkem vody (až 3,7 lt) 
pro prodloužení trvanlivosti stromku, prů-
měr stojanu 37 cm, průměr kmínku až 12 cm, 
rychloupínací pákový systém, indikátor výšky 
hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium XXL
Popis: stojan na vánoční stromky až do 
výšky 4 m, se zásobníkem vody (až 11 litrů) 
pro prodloužení trvanlivosti stromku, prů-
měr stojanu 52 cm, průměr kmínku až 17 cm, 
rychloupínací pákový systém, indikátor výšky 
hladiny vody
Materiál: plast, kov 
Balení: 1 ks

Svazkovač klestu
Popis: vhodný nástroj k rychlému a pev-
nému svázání ozdobného klestu, popřípadě 
jiných vázaných dekorací
Rozměry: 2 x 20 cm
Materiál: ocel, poplastovaná rukojeť
Balení: 1 ks

Štítky Tyvek bez čísla
Štítky Tyvek s čísly
Popis: štítky v roli bez popisu nebo s popi-
sem číselné řady, instalace odtržením štítku 
z role a provléknutím perforovaným okem, 
v 8 různých barvách, šířka 1,9 cm a délka 22 
cm
Materiál:  poplastovaný voděodolný papír
Barvy:  bílá, žlutá, oranžová, růžová, fialová, 
červená, modrá, zelená
Balení: 1000 ks v roli

Vesta na značení  
vánočních stromků
Popis: speciální vesta s jednou velkou 
kapsou, 1 kapsou na telefon a s 2x8 kapsami 
na etikety, univerzální velikost (upravuje se 
postranními provázky dle potřeby)
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Balení: 1 ks

Vesta na značení  
– 4 závěsné kapsy
Popis: vyznačovací vesta s 2x8 kapsami na 
etikety a 4 závěsnými kapsami na příslušen-
ství,  univerzální velikost
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna 
Balení: 1 ks
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BUNDY A SAKA

KOŠILE, TRIKA, VESTY

Bunda Fjäll Räven Drev
Popis: dobře navržená, prodyšná bunda pro ak-

tivní lov, odolná větru a vodě, na exponovaných 
místech (ramena, kapuce a rukávy) částečně 

s membránou Hydratic®, odnímatelná 
a nastavitelná kapuce, kloubové rukávy 

a postranní rozparky, 2 boční kapsy 
na munici a 2 šikmé náprsní kapsy 
s prostorem pro GPS zařízení nebo 
vysílačku, otvor pro rádio-kabel, velká 
zadní kapsa s oboucestným zipem, 
nastavení manžet na suchý zip
Materiál: externí G-1000® Silent: 
65% polyester, 35% bavlna, membrá-
na Hydratic® 100% polyurethan, 

podšívka: 100% polyamid 
Barva: tmavě olivová
Velikost: S–3XL

Bunda HARKILA Kamko
Popis: módní, oboustranná fleecová 
bunda s WINDSTOPPER® membránou 
z materiálu GORE pro optimální 
ochranu proti chladu a větru, 
obě strany vybaveny čtyřmi 
prostornými předními 
kapsami uzavíratelnými 
zipem, elastická obruba 
na rukávech a spodním 
lemu
Materiál:  
100% polyester
Barva: hnědá, 
z druhé strany 
červená
Velikost:  
S–3XL

Sako OS Trachten
Popis: stylové sako vhodné pro 
běžné nošení i do společnosti, 
s ozdobným stojáčkem, klasický 
střih, 5 knoflíků z pravého pa-
roží, 1 náprsní a 2 boční kapsy, 
lehká podšívka
Materiál:  
100% polyester
Barva: středně hnědá 
a tmavě zelená
Velikost: 48–60

9. PRACO
VNÍ O

DĚVY A DO
PLŇKY PRO
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Popis: dobře navržená, prodyšná bunda pro ak
tivní lov, odolná větru a

místech (ramena, kapuce a
s membránou Hydratic

a nastavitelná kapuce, kloubové rukávy 
a postranní rozparky, 2 boční kapsy 
na
s
vysílačku, otvor pro rádio-kabel, velká 

podšívka: 100% polyamid 
Barva:
Velikost: 

Bunda HARKILA KamkoBunda HARKILA Kamko
módní, oboustranná fleecová 
WINDSTOPPER® membránou ® membránou ®

materiálu GORE pro optimální 
ochranu proti chladu a větru, 
obě strany vybaveny čtyřmi 
prostornými předními 
kapsami uzavíratelnými 
zipem, elastická obruba 

spodním 

Košile  
Fjäll Räven  
Forest Flannel
Popis: košile s dlouhým 
rukávem pohodlného stři-
hu, z vysoce kvalitního, 
oboustranného česané-
ho bavlněného flanelu, 
límec na knoflíky,  
2 náprsní kapsy a knoflí-
ky na rukávech
Materiál: 100% bavlna
Velikost: S–3XL

Triko Elkline  
Rudolf

Popis: velmi kvalitní 
tričko se symbolem losa 

na přední i zadní 
straně, pohodl-

né, z trvan-
livějšího 
materiálu 
Materiál: 

100% 
bavlna 

Barva: 
olivová a hnědá
Velikost: S–3XL

 stylové sako vhodné pro 
do společnosti, 

ozdobným stojáčkem, klasický 

2 boční kapsy, 

Triko Elkline 
RudolfRudolf

Popis: 
tričko se symbolem losa 

na přední i
straně, pohodl

né, z
livějšího 
materiálu 
Materiál:

Barva: 
olivová a
Velikost:
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Triko Deerhunter  

dlouhý rukáv
Popis: triko s vysoce kvalitním 
dvojitým prošíváním a po-
tiskem na hrudi, rozměrově 
stabilní, pohodlný materiál
Materiál: 80% bavlna,  
20% polyester
Barva: olivová 
Velikost: S–4XL

Triko Deerhunter  
krátký rukáv
Popis: lehké triko klasického střihu  
s kvalitním dvojitým prošitím, rozmě-
rově stabilní, pohodlný materiál
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Barva: olivová 
Velikost: S–4XL

Vesta kožená Trapper
Popis: klasická vesta vyrobena z ro-
bustní hovězí kůže s lehce polstrova-
nou vnitřní částí, pro pohodlné nošení 
se 2 bočními kapsami a 2 kapsičkami 
na zip, vysoce kvalitní knoflíky
Materiál: 100% kůže, podšívka 
100% polyester 
Barva: olivová 
Velikost: 48–60

Vesta Fjall Raven, 
Grimsey
Popis: velmi slušivá a teplá vesta, 
neomezuje v pohybu, pružná po 
stranách, kvůli zvýšené pohyblivos-
ti a pružnosti, 2 kulaté boční kapsy, 
1 svislá náprsní kapsa se zipem
Materiál: česaný materiálu 
G-1000®, příjemný na dotek, pod-
šívka nylon, polyesterová výplň
Barva: olivová
Velikost:  S–3XL
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Kalhoty Fjäll Räven  
Barents Pro,  
Barents Pro Winter
Popis: větru a vodě odolné lovecké 
kalhoty s výztuhami v sedací části a oblasti 
kolen, nižší a mírně užší pas než mají kla-
sické Barents kalhoty, 7 praktických kapes, 
mimo jiné na karty, nůž a s propojenou 
bezpečnostní kapsou uvnitř, délka může 
být zkrácena, voskovatelné voskem Fjäll 
Räven. Pro Winter – kalhoty v zimním 
provedení.
Materiál: G-1000® Original: 65% polyes-
ter, 35% bavlna
Barva: tmavě olivová a černá
Velikost: 46–60

Kalhoty  
Fjäll Räven Drev
Popis: kalhoty pohodlného střihu 
pro aktivní lov, pro pohodlný pohyb 
strečový materiál v oblasti kolen 
a pasu, v oblasti sedací části a kolen 
zdvojená tkanina, klasický sed
Materiál: externí G-1000® Si-
lent: 65% polyester, 35% bavlna, 
membrána Hydratic® 100% 
polyurethan, podšívka: 100% 
polyamid 
Barva: tmavě olivová
Velikost: 46–60

Kalhoty  
Fjäll Räven Karl
Popis: sportovní lovecké kalhoty vy-
robené z odolného materiálu G-1000® 
Silent s nízkou hladinou hluku, indi-
viduálně nastavitelná délka nohavic, 
optimální volnost pohybu díky střihu 
v oblasti kolen, 2 boční, 2 zadní kapsy,  
1 velká kapsa na noze pro mapy a jedna 
menší pro nůž, voskovatelné voskem 
Fjäll Räven
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Barva: tmavě olivová
Velikost: 48–60

Kalhoty 
HUBERTUS  
kožené 
Trapper
Popis: vysoce 

kvalitní klasické kožené kalhoty vyrobené z odol-
né 100% buvolí kůže, s plnou podšívkou, 

5 kapes (1 na nůž)
Materiál: 100% buvolí kůže, podšívka 
100% polyester
Barva: olivově hnědá
Velikost: 48–60

Kalhoty brodící OCEAN
Popis: dvouvrstvé kalhoty se 
zatavenými švy, s nastavitelnými 
popruhy, boty jsou vybaveny textil-
ní podšívkou 
Materiál: kalhoty: 100% polyvi-

nylchlorid na polyesterové nosné tkanině, podešev: 
polyvinylchlorid/nitril
Barva: zelená
Velikost: 37–50

Triko Deerhunter 
dlouhý rukávdlouhý rukáv

Popis: 
dvojitým prošíváním a
tiskem na hrudi, rozměrově 
stabilní, pohodlný materiál
Materiál: 80% bavlna, 
20% polyester
Barva:
Velikost: 

 lehké triko klasického střihu 
kvalitním dvojitým prošitím, rozmě-

rově stabilní, pohodlný materiál
 80% bavlna, 20% polyester



Web: http://www.lescr.cz  l  E-shop: http://www.e-lescr.cz 51

...když Vám na lese záleží...
9. PRACO

VNÍ O
DĚVY A DO

PLŇKY PRO
 LES A LO

V
OBUV

Holiny BORE nezateplené
Popis: gumová nezateplená obuv určená pro běžné použití
Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, textilní pod-
šívka
Velikost: 38–48

Holiny BORE  
zateplené  
neoprenem 
/plyšem
Popis: gumová zateplená 
obuv určená pro běžné použití 
v chladných ročních obdobích, 
podšívka z neoprenu nebo ply-
še zajišťuje dokonalou tepelnou 
izolaci a vysoký komfort při 
nošení
Materiál: směs přírodního 
a syntetického kaučuku, 
uvnitř neopren 
nebo plyš
Velikost: 
38–48

Holiny  
Flexorain Neo 
Popis: lovecké holínky zateplené neo-

prenem (4 mm), nastavitelný boční pásek, 
samočisticí podešev, výška 38 cm
Materiál: 100% polyurethan
Barva: zelená
Velikost: 37-47, hmotnost 1820 g  

(velikost 39)

Obuv Meindl Dovre  
Extreme MFS wide 
Popis: komfortní lovecké voděodolné 
boty z pevné kůže, podešev Vibram, 
prodyšné díky membráně Gore-Tex
Barva: tmavě hnědá
Velikost: 5–14,  
výška 24cm,  
hmotnost 1990 g 
(velikost 43)

Obuv Meindl Island MFS Active
Popis: nejprodávanější pánská bota 

Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSys-
tem se speciálním pěnovým polstro-
váním, vysoce kvalitní a odolná vrchní 

kůže s větracím systémem s Air-Active 
technologií, neklouzavá sportovní 
podešev Meindl multi-grip Vibram 
Materiál: nubuk kůže, Gore-Tex

Barva: hnědá

Velikost: 
38–50, výška na noze 17 cm, hmotnost 1760 g (velikost 43),  
k dispozici i speciální nabídka pro širší nohu ve velikostech 39–47

Obuv Meindl Island MFS Active Lady
Popis: nejprodávanější dámská bota Meindl, podšívka Gore – Tex 
s MFSystem se speciálním pěnovým polstrováním, vysoce kvalitní 
a odolná vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active technologií, 
neklouzavá sportovní podešev 
Meindl multi-grip Vibram
Materiál: nubuk kůže, 
membrána Gore-Tex
Barva: hnědá
Velikost: 36–43, výška 
na noze 14 cm,  
hmotnost 1 400 g  
(velikost 43)

Obuv Meindl Nebraska
Popis: kvalitní obuv pro volný čas, cestování a turistiku
Materiál: kombinace nubuk / semiš, anatomicky tvarovaná stélka 

(vyjímatelná, omyvatelná), gumová 
podešev Meindl Magic Light Trail pro 

optimální tlumení rázů
Barva: hnědá

Velikost: 6–12, hmotnost 
820 g (velikost 43)

Holiny 
Flexorain Neo Flexorain Neo 
Popis: lovecké holínky zateplené neo

prenem (4 mm), nastavitelný boční pásek, 
samočisticí podešev, výška 38
Materiál: 100% polyurethan
Barva: zelená
Velikost: 37-47, hmotnost 1820

(velikost 39)

 38–48

Holiny BORE 
zateplené 
neoprenem

 gumová zateplená 
obuv určená pro běžné použití 

chladných ročních obdobích, 
neoprenu nebo ply-

še zajišťuje dokonalou tepelnou 
vysoký komfort při 

 směs přírodního 
syntetického kaučuku, 

Popis: nejprodávanější pánská bota 
Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSys-
tem se speciálním pěnovým polstro-
váním, vysoce kvalitní a odolná vrchní 

kůže s větracím systémem s Air-Active 
technologií, neklouzavá sportovní 
podešev Meindl multi-grip Vibram 
Materiál: nubuk kůže, Gore-Tex

Barva: hnědá

Velikost: 

neklouzavá sportovní podešev 
Meindl multi-grip Vibram
Materiál: nubuk kůže, 
membrána Gore-Tex
Barva: hnědá
Velikost: 36–43, výška 
na noze 14 cm, 
hmotnost 1 400 g 
(velikost 43)

(vyjímatelná, omyvatelná), gumová 
podešev Meindl Magic Light Trail pro 

optimální tlumení rázů
Barva: hnědá

Velikost: 6–12, hmotnost 
820 g (velikost 43)
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Batoh Holsterpack 22  
s pouzdrem  
na zbraň
Popis: jedinečný systém 
využití batohu jako pouz-
dra na zbraň s rychlým 
přístupem nebo klasic-
kého pouzdra na zbraň, 
zesílení vybraných partií 
extrémně odolným, a při 

tom lehkým, gumovým mate-
riálem HYPALON, vhodné jak 
pro levoruké, tak pravoruké 
střelce, kapacita 20 litrů, váha 
1,25 kg, maximální váha pro 
pouzdro na zbraň 6 kg, maxi-
mální váha pro batoh 15 kg
Materiál: extra odolný Du-
ratex®, výztuže z AIRFLO® 3D 
ventilační síťoviny, DWR® vod-
ní repelent Biologic® titanová 
vrstva odstraňující tělesný 
pach, bakterie a viry
Barva: zelená nebo kamufláž

Batoh  
Hunterpack 25 
Popis: kompaktní a lehká 
konstrukce, boční kapsy 
na láhev, poutko na vysílačku 
na popruhu, zipy s funkcí 
rychlého otevření jedním 
tahem, krytky zipů chránící 

před poškrábáním zbraně, 
kapacita 25 l

Materiál: extra odolný 
Duratex®, výztuže z AIRFLO® 
3D ventilační síťoviny, DWR® 
vodní repelent Biologic® 
titanová vrstva odstraňující 
tělesný pach, bakterie a viry
Barva: zelená nebo 
kamufláž

Batoh  
Chairpack 30  
se stoličkou
Popis: batoh s odníma-
telnou židličkou, záda 
batohu jsou kompletně 
pokrytá odolnou sítí, 
pro maximální odvod 
potu, magnetické 
knoflíky, tiché poly-
amidové regulační 
popruhy, krytky 
zipů chránící zbraň 
před poškrábáním, 
pevné dno batohu 
odolné prodření či 
promáčknutí, váha se 
stoličkou 2,4 kg, váha 
bez stoličky 1,6 kg, 
maximální nosnost 
batohu 30 kg, židličky 
až 129 kg

Materiál: extra odolný 
Duratex®, výztuže 
z AIRFLO® 3D ventilační 
síťoviny, DWR® vodní 
repelent Biologic® 
titanová vrstva 
odstraňující tělesný 

pach, bakterie a viry
Barva: zelená dub 
nebo kamufláž
Rozměry: výška 
58 cm, šířka 30 cm, 
hloubka 20 cm

Batoh Masterpack 40 
Popis: systém ventilace zad Ventec 
pro maximální odvod potu, boční 
kapsy pro láhev nebo těžké 
příslušenství, regulátory pro 
optimální rozložení váhy, 
krytky zipů chránící před 
poškrábáním zbraně, 
kapacita 40 l, váha 1,3 kg, 
maximální váha obsahu 
30 kg 
Materiál: extra odolný 
Duratex®, výztuže z AIR-
FLO® 3D ventilační síťovi-
ny, DWR® vodní repelent 
Biologic® titanová vrstva 
odstraňující tělesný pach, 
bakterie a viry
Barva: zelená nebo 
kamufláž

BATOHY

...když Vám na lese záleží...

Batoh 
Chairpack 30 
se stoličkouse stoličkou
Popis: 
telnou židličkou, záda 
batohu jsou kompletně 
pokrytá odolnou sítí, 
pro maximální odvod 
potu, magnetické 
knoflíky, tiché poly
amidové regulační 
popruhy, krytky 
zipů chránící zbraň 
před poškrábáním, 
pevné dno batohu 
odolné prodření či 
promáčknutí, váha se 
stoličkou 2,4
bez stoličky 1,6
maximální nosnost 
batohu 30

Batoh Holsterpack 22 Batoh Holsterpack 22 

Batoh 
Hunterpack 25 Hunterpack 25 
Popis: 
konstrukce, boční kapsy 
na

před poškrábáním zbraně, 
kapacita 25

Materiál: 
Duratex
z AIRFLO
síťoviny, DWR
repelent Biologic
titanová vrstva 
odstraňující tělesný 

-
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ODĚVNÍ DOPLŇKY A IMPREGNACE
Čepice Hart 
Popis: teplá pevná  
a zároveň měkká čepice 
Materiál: fleece 
Barva: kamufláž,oranžová  
a tmavě zelená  
Velikost: univerzální

Čepice Percussion
Popis: větru a voděodolná čepice, teplá 
díky sklopené ochraně sluchu a krku a teplé 
mikrofleece podšívce
Materiál: 100% polyester, polyuretanová 
vrstva
Barva: olivová
Velikost: univerzální

Čepice Pinewood
Popis: teplá, elastická čepice s příjemně 
měkkou podšívkou zvyšující pohodlí při 
nošení
Materiál: 85% polyacryl, 15% elastan
Barva: tmavě zelená  
Velikost: univerzální

Čistící prostředek  
Meindl Sil-Proof
Popis: ochrana obuvi vyrobené ze svrcho-
vých silikonizovaných usní
Balení:  125 ml

Impregnace  
Meindl Conditioner
Popis: ochrana obuvi vyrobené z kůže/tka-
niny, včetně výživy
Balení: 150 ml

Impregnace  
Meindl Wet Proof
Popis: ochrana obuvi vyrobené z kombina-
ce kůže/tkaniny
Balení: 125 ml

Návleky na nohy Hubertus
Popis: extrémně pevné a odolné proti odě-
ru, v horní části stahovací šňůrka, zip krytý 
chlopní, elastické pásky na kotníku
Barva: zelená / oranžový pruh po stranách
Materiál: 100 % polyester
Velikost: univerzální

Návleky na nohy 
Percussion, Predator R2
Popis: odolná ochrana nohou, dokonale 
padne díky pružným plochám a optimálně 
udržuje svou polohu i během pohybu, na 
zadní straně zip krytý chlopněmi, na spodní 
části pogumovaná upínací páska pro bez-
pečné uchycení pod botou
Materiál: voděodolná tkanina
Barva: zelená
Velikost: univerzální

Multifunkční šátek  
Forestline
Popis: praktický šátek s více možnostmi 
použití (např. nákrčník, pokrývka hlavy, 
čelenka, varovná páska na rukáv/nohavici/
klobouk)
Materiál: 100% polyester
Barva: oranžová s olivovým potiskem
Velikost: univerzální

Ponožky Meindl Jagd
Popis: mimořádně pohodlné ponožky 
zpevněné v oblasti prstů, zajišťují teplo, 
suché nohy a pohodlné nošení
Materiál: 48% bavlna, 40% polyester, 10% 
polyamid, 2% elastan
Barva: zelená
Velikost: 36/39, 40/43, 44/47

Pláštěnka  
lovecká Dryhands 
Popis: nepromokavá, větruodolná 
a prodyšná lovecká pláštěnka kompaktní 
konstrukce, složitelná do její vlastní kapsy, 
vybavena stahovací kapucí pro lepší 
ochranu
Materiál: horní vrstva 100% polyety-
len, Atmotec membrána s prodyš-
ností 8000 g/m2/den a vodě odolností 
10 000 mm vodní sloupec, DWR® vodní 
repelent 
Barva: zelená nebo kamufláž
Velikost: univerzální

Tkaničky do obuvi  
Meindl Island MFS
Délka: 180 cm
Barva: hnědá

Vosk Fjäll Räven 
Popis: vosk na  
voskování oděvů z materiálu  
G-1000® k získání  
vodoodpudivého povrchu,  
aplikace pomocí zdroje tepla   
(žehlička, fén)
Balení: 90 gr

Vosk Meindl
Popis: kvalitní vosk na koženou obuv 
s Gore-Tex
Balení: 80 gr

...když Vám na lese záleží...
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Kolimační laser  
na zaměřování pušek 
Popis: laserová přesnost všech zbraní, ráže 
0,22 do 0,50 palce (1 palec = 25,4 mm) a dvou 
přídavných adaptérů pro brokovnice kalibru 
12 a 20
Délka: 15,5 cm

Nůž MORA  
Basic 546 
Popis: nůž pro všestranné použití,  
délka 20,6 cm, čepel 9,1 cm, tloušťka  
čepele 2,0 mm
Materiál: ocelová čepel, plastová  
rukojeť
Barva: oranžová a modrá
Hmotnost: 117 gr

Nůž MORA  
Companion Heavy Duty 
Popis: robustní nůž, ergonomická rukojeť, 
délka 22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele  
3,2 mm, lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel s vysokým obsa-
hem uhlíku, plastová rukojeť
Barva:  zelená
Hmotnost: 104 gr

Nůž MORA Companion Heavy 
Duty oranž s pouzdrem 
Popis: nůž pro všestranné použití, délka 
22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 3,2 
mm, lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť
Hmotnost: 104g
Barva: černo-oranžová

Nůž MORA Companion MG 
Popis: nůž pro všestranné použití, délka  
21 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 2,0 mm, 
lze nosit za opaskem
Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť 
Barva: zelená
Hmotnost: 75 gr

Obojek lokalizační na psa, 
set BS119 
Popis: lokalizační obojek umožňuje sle-
dování psa při lovu a výcviku a jeho snadné 
nalezení po ukončení, set obsahuje lokátor 
BS102LCR a radiový obojek BS119RS, funkce 
lov divočáka, sluky lesní, trénink, lokace 
psa s přesností 5–10 m, lokátor až 1000 
obojků 
Parametry: dosah přes 30 km v otevře-
ném terénu, pracovní teplota při -10°C až 
+55°C, baterie 3,7 V 
Rozměry: Lokalizér – 142 x 62 x 29,4 mm 
Obojek – 66 x 44 x 23 mm 
Hmotnost: Lokalizér 181 g, Obojek 217 g

Potah na autosedačku 
Popis: potah fixovaný gumou, voděodol-
ný, omyvatelný
Materiál: polyester
Barva: tmavě zelená
Velikost: univerzální

Sedák Deerhunter
Popis: skládací sedák vhodný nejen na 
posed
Materiál: 100% polyethylen
Barva: zelená
Velikost: 19,5 x 14,5 cm (rozložený 39 x 29 cm)

Sedák Härkila 
Popis: odolný, měkký sedák s velmi dobrou 
tepelnou izolací
Materiál: 100% nepromokavý
Barva: tmavě zelená
Velikost: 14 x 19 cm (rozložený  28 x 39 cm)

Sedák Laksen
Popis: samonafukovací sedák vhodný nejen 
na posed, nosnost do 120 kg
Materiál: impregnovaný textil
Barva: zelená
Velikost: 31 x 41 cm

Set na zavěšení zvěřiny 
v lese 
Popis: praktický set pro zavěšení zvěřiny 
v lese, aby nedošlo k jejímu zapaření, nos-
nost až 50kg
Hmotnost: 1250g

Stolička – trojnožka 
Popis: skládací sedačka, po rozložení vyso-
ká 48 cm, hmotnost 950 g 
Materiál: konstrukce kov/plast, sedák 
nylon
Barva: camo/černá

 robustní nůž, ergonomická rukojeť, 
délka 22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 

-vysokým obsa

tepelnou izolací

-

ocelová čepel, plastová rukojeť 

nost až 50kg
Hmotnost:

 nůž pro všestranné použití, délka 
21 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 2,0 mm, 

ocelová čepel, plastová rukojeť 

21 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepele 2,0 mm, 

ocelová čepel, plastová rukojeť 

Nůž MORA Companion Heavy 
Velikost: 

nůž pro všestranné použití, délka 

Nůž MORA Companion Heavy 

laserová přesnost všech zbraní, ráže 
0,22 do 0,50 palce (1 palec = 25,4 mm) a dvou 
přídavných adaptérů pro brokovnice kalibru 

laserová přesnost všech zbraní, ráže 
0,22 do 0,50 palce (1 palec = 25,4 mm) a dvou 
přídavných adaptérů pro brokovnice kalibru 
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Egedal Maskinfabrik 
kompletní technologie pro pěstování prostokořenného
materiálu v lesních, okrasných a ovocných školkách

Setí, zasypávání záhonů, 5-7 řádková technologie:  

 

Školkování a výsadba sazenic, 5-7 řádková technologie:  

Kultivace, údržba záhonů: 

Podřezávání sazenic:  

10.1. LESNÍ, OKRASNÉ  
A OVOCNÉ ŠKOLKY

10. LESNICKÉ A KOMUNÁLNÍ STROJE,  
SPECIALIZOVANÁ MECHANIZACE

10.1. LESNÍ, O
KRASNÉ A O

VO
CNÉ ŠKO

LKY

Zasypávač výsevu Egedal

Školkovací stroj typ MT s novým rámem

Secí stroj na drobné osivo

Školkovací stroj typ M univerzální

Aktivní pružinová plečkaVícezáhonová plečka

Secí stroj univerzální včetně křídlatých semen

Školkovací ústrojí SUPER Prefer

Kultivační rámy s GPS ovládáním práce
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LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

...když Vám na lese záleží...

Dobývání a vyzvedávání prostokořených sazenic, manipulace se sadebním materiálem:  

 

DAMCON 
Kompletní technologie strojů do školek a plantáží a pro realizace, ozeleňování ploch  
a pěstování alejových stromů
Výsadba stromů a sazenic

Dobývání stromů, podřezávání kořenů, manipulace s kořenovými baly
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LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

...když Vám na lese záleží...

Údržba a pěstování stromů, řez stromů a jejich tvarování 

PAZZAGLIA 
dobývací samochodné stroje, malotraktory, sázecí stroje a stroje na manipulaci se vzrostlým materiá-
lem, vyvětvovací plošiny
Dobývání stromů 

Vyvětvovací plošiny, údržba a tvarování korun stromů, manipulace s kontejnery 

STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY
Forigo Roteritalia 
stroje na přípravu půdy ve školkařských provozech, zemědělství, zelinářství, na farmách a v sadech, stroje na střední 
přípravu půdy a přípravu seťového lůžka, formovače záhonů, kompaktéry, vratné frézy, horizontální brány a rotavá-
tory, stroje v agregaci se zařízením na sterilizaci půdy

Rotavátory a vratné frézy řada F, G, D 
Vratné frézy, formovače a tvarovače záhonů 

10.1. LESNÍ, O
KRASNÉ A O
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STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

...když Vám na lese záleží...

Kombinátory, horizontální brány, rotavátory, vratné frézy, formovače záhonů 

Imants
hluboká příprava půdy pomocí rýčových radlic, kompletní horizontální prokypření a otáčení 
půdy včetně povrchové úpravy záhonů

Rotavátory, rýčové stroje za malotraktory, rýčové stroje za UKT – speciální hluboká příprava půdy

 
 
Formovače záhonů do školek FORIGO 
aktivní stroje pro kompletní tvarování a přípravu záhonů ve školkách, na farmách a při pěstování speciálních plodin 
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  STROJE NA STERILIZACI PŮDY
Stroje na přípravu a sterilizaci půdy: Forigo, Imants, Egedal – aplikátory půdních pesticidů, propařovací kolony
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...když Vám na lese záleží...

10.2. SPECIÁLNÍ TECHNIKA

www.lescr.cz 
prostředky a přípravky pro les, školky,  
plantáže, zahrady a parky

www.plantax.cz 
stroje a zařízení do školek, parků, plantáží,  
zahrad a pro farmáře

www.gardim.cz 
postřikovače, aplikační technika  
a chemie pro profesionály

www.e-lescr.cz
e-shop vše pro les a lov

www.lescr.cz ›

www.plantax.cz 
stroje a

›

www.gardim.cz ›

www.e-lescr.cz›
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10.2. SPECIÁLNÍ TECHNIKA
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LAV 10 TRAYWASHER

Suitable for the washing and rinsing of the trays 
which are carried in vertical position on a belt.
The machine can be connected to a disinfecting 
unit.

TECHNICAL SPECIFICATIONSTECHNICAL SPECIFICATIONS
Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.

WASHING

ACCESSORIES
A.	 Exit table for water draining
B.	 Tunnel for chemical treatment of the trays kw 1,5 with 

�lter, tank capacity 48 lt
C.	 Fan for the tray drying tunnel
D.	 Kit n. 3 stainless steel wheels (2 �xed and 1 turning) 

diam. 200 mm for tunnel
E.	 Fan for the drying
F.	 Water heating resistance kw 8
G.	 Kit n. 4 turning stainless steel wheels diam. 200 mm for 

tray washer

WASHING

Model with tunnel for the disinfecting unit, return belt and balance 
stacker.

Video

Tray washing with high pressure water jets, thanks to the multi-stage 
pump.

 TECHNICAL DATA LAV10 LAV10 E
PRODUCTION PER HOUR from 50 to 600 trays/hour from 40 to 500 trays/hour

TRAYS MAX. DIMENSIONS 600×400 mm, height: 150 mm 750×500 mm, height: 150 mm

WEIGHT 360 kg

WATER HEATER 8 kW

WATER PUMP   3,7 kW up to 9 bar

WATER COMSUPTION from 157 (3 bar) to 278 (10 bar) lt/min from 172 (3 bar) to 305 (10 bar) lt/min

INSTALLED POWER 14,5 kW - 400 V - 3 PH - 50/60 Hz

WATER TANK CAPACITY 150 lt

WASHING 30 nozzles 34 nozzles

RINSING 10 nozzles 12 nozzles

CONVEYOR BELT LENGTH
Traywasher: 3000 mm

Disinfecting unit: 1500 mm

KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ  
OBALOVENÉ SADBY URBINATI

• Rozdružovače big bagů 
• Míchací zařízení substrátů
• Plníčky a zasypávače sadbovačů
• Osévací linky
• Jamkovací stroje
• Hrnkovací stroje
• Závlaha a přihnojování v rámci secích linek
• Zařízení kontejneroven a závlahy
• Kompletní linky a technologie  

podle specifikace zákazníků
• Myčky kontejnerů
• a další zařízení pro pěstování obalované sadby
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...když Vám na lese záleží...

TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVANÉ SADBY
Urbinati 
– kompletní technologie pro osívání sadbovačů, určené k pěstování obalovaných sazenic lesních dřevin, zeleniny, 
květin a dalších plodin, setí, přesazování rostlin, plnění kontejnerů a sadbovačů, údržba a mytí sadbovačů

 

KYVNÉ ROTAVÁTORY A PLEČKY
Stroje určené k přípravě půdy a plečkování mezi jednotlivými stromy a v meziřadí: 
Forigo, Damcon, Zanon 
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LAV 10 TRAYWASHER

Suitable for the washing and rinsing of the trays 
which are carried in vertical position on a belt.
The machine can be connected to a disinfecting 
unit.

TECHNICAL SPECIFICATIONSTECHNICAL SPECIFICATIONSTECHNICAL SPECIFICATIONS
• Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.Washing, rinsing and disinfectingww for all kinds of trays.
• Frame in stainless steel AISI 304.Frame in stainless steel AISI 304.
• Hot galvanized steel base.Hot galvanized steel base.
• Top plexiglass door for nozzle inspection.Top plexiglass door for nozzle inspection.
• Water �lter with extractable drawer.Water �lter with extractable drawer.
• Tray washing system with removable nozzles for an easier Tray washing system with removable nozzles for an easier 

replacement. 
• Rinse with �x nozzles.Rinse with �x nozzles.
• Stainless steel vertical multi-stage pump 3,7 kW.Stainless steel vertical multi-stage pump 3,7 kW.
• Water level control with �oat.Water level control with �oat.
• Over�ow pipe.Over�ow pipe.

WASHING

ACCESSORIES
A.	 Exit table for water draining
B.	 Tunnel for chemical treatment of the trays kw 1,5 with 

�lter, tank capacity 48 lt
C.	 Fan for the tray drying tunnel
D.	 Kit n. 3 stainless steel wheels (2 �xed and 1 turning) 

diam. 200 mm for tunnel
E.	 Fan for the drying
F.	 Water heating resistance kw 8
G.	 Kit n. 4 turning stainless steel wheels diam. 200 mm for 

tray washer

WASHING

Model with tunnel for the disinfecting unit, return belt and balance 
stacker.

Video

Tray washing with high pressure water jets, thanks to the multi-stage 
pump.

 TECHNICAL DATA LAV10 LAV10 E
PRODUCTION PER HOUR from 50 to 600 trays/hour from 40 to 500 trays/hour

TRAYS MAX. DIMENSIONS 600×400 mm, height: 150 mm 750×500 mm, height: 150 mm

WEIGHT 360 kg

WATER HEATER 8 kW

WATER PUMP   3,7 kW up to 9 bar

WATER COMSUPTION from 157 (3 bar) to 278 (10 bar) lt/min from 172 (3 bar) to 305 (10 bar) lt/min

INSTALLED POWER 14,5 kW - 400 V - 3 PH - 50/60 Hz

WATER TANK CAPACITY 150 lt

WASHING 30 nozzles 34 nozzles

RINSING 10 nozzles 12 nozzles

CONVEYOR BELT LENGTH
Traywasher: 3000 mm

Disinfecting unit: 1500 mm

OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

– jakostní osivo a sazenice lesních a okrasných dřevin od nejprestižnějšího dodavatele osiva dánské firmy Levinsen, původ a vysoká kvalita osiva 
je zaručena vlastním sběrem osiva v místech originálního původu, poradenství, dodávky dle přání zákazníka
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10.3. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ  
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Egedal Maskinfabrik 
– kompletní pěstební technologie dánské výroby nabízí pro pěstování vánočních stromků celou řadu strojů 
od sázecího stroje Egedal Transplanter typ K, pro přesnou výsadbu v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém prove-
dení (event. 3 řádkové provedení) do náročných půdních podmínek, dále sázecí stroje Transplanter typ JT 
a Transplanter Hydromatic

 

Egedal 1 řádkový nosič nářadí E2H s celou řadou adaptérů 
– meziřádkový postřikovač s krytem, mulčovač, přihnojovací adaptér, sulky (přídavné sedátko), těžební kleště 
a nově i vyvětvovací hlavice, využití pro menší plochy plantáží do cca 5 ha 

Pro plošné hnojení plantáží  
se používá aplikátor hnojiv  
Typ Airflow 

Novinka 9 HP

10.3. M
ECHANIZACE PRO

 PĚSTO
VÁNÍ VÁNO

ČNÍCH STRO
M

KŮ

Novinka – silnější nosič nářadí o výkonu 9 koní určený pro práci s energeticky náročnějšími adaptéry např. kyvný mul-
čovač nebo vyvětvovací fréza
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...když Vám na lese záleží...

MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Pro středně velké plantáže je určený nosič nářadí E4H

Pro větší plochy plantáží vánočních 
stromků jsou určené portálové trak-
tory s nastavitelnou šířkou meziřádku 
a s velkou světlou výškou, ve 2 řádko-
vém provedení X-MAS nebo 3 řádko-
vém provedení X-MAS 500 s adaptéry: 
meziřádkový postřikovač s krytem, 
přihnojovací adaptér, vyvětvovací hla-
vice, mulčovače, kácecí hlavice, for-
movací hlavice pro tvarování stromků, 
plošný postřikovač

Egedal baličky vánočních stromků typ EURO, typ Net Let I, typ Net Let II, typ Net Let III a Egedal paletizátor 
Dovozcem strojů Egedal do ČR je společnost Plantax s.r.o. – automatické baličky stromků určené jak do plantáží, tak 
na prodejní místa. 

Jutek 
dánská společnost specializující se převážně na stroje pro technologii pěstování vánočních stromků 
na plantážích, v sortimentu najdete stroje jak pro menší, tak pro velkoplošné plantáže

Dovozcem strojů Jutek do ČR je společnost Plantax s.r.o. 

Pro plochy plantáží 0–7 ha je 1 řádkový stroj One-Trac
Pro větší plochy jsou určené portálové traktory Jutek ve 2, 3 nebo 5ti řádkovém provedení:
Light-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 0-15 ha
Easy-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 7-30 ha
Flex-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 20 a více ha
Maxi-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 50 a více ha
Bull-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro práci v extrémních terénních podmínkách

Portálové traktory s velkou světlou výškou a nastavitelnou šířkou meziřádku mají celou řadu adaptérů: meziřádkový 
postřikovač s krytem, plošný postřikovač, adaptér pro řádkové přihnojení, mulčovací adaptér jak pro ošetření mezi-
řádku, tak pro ošetření plochy mezi stromky, formovač stromků, vyvětvovací hlavice a kácecí hlavice
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10.4. LESNICKÁ M
ECHANIZACE 

MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Rosič Dragone 
– pro ošetřování plantáží vánočních stromků s nádrží na 1000 l a výkonným 
ventilátorem, který umožňuje dosah rosiče až do 60 m horizontálně a 35 m 
vertikálně, s možností náklonu výstupní hlavice ve směrech vpřed – vzad, 
nahoru – dolů 

Štěpkovače TP Linddana
– modely TP 130 – TP 200 jsou nejčastěji používané pro zpracování poškozených a neupotřebených stromků z plantáží na štěpku – viz. kapitola 
10.4. lesnická mechanizace

10.4. LESNICKÁ MECHANIZACE 
Kolový traktor KUBOTA řady M a MX s lesnickou nástavbou,  
rampovačem Quicke a navijákem 
splňuje požadavky na stroj pro práci v náročných lesních podmínkách

Zanon 
– lesnické mulčovače a frézy na přípravu plochy před výsadbou a obnovou lesa, úpravu cest a mimoprodukčních ploch, stroje o vysokém výko-
nu a robustní konstrukci jsou určeny za UKT a kolové nosiče nářadí

63
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LESNICKÁ MECHANIZACE

Štěpkovače TP
Dánská společnost Linddana se od roku 1980 zabývá výhradně vývojem, výrobou a prodejem štěpkovačů, které se vyznačují 
vysokou kvalitou a spolehlivostí. Štěpkovače TP Linddana se vyrábějí v řadách PTO, PTO s HR a Mobil. Štěpkovače TP jsou určené 
ke zpracování větví, křovin a kmenů na homogenní štěpku, která se využívá k mulčování, do kompostů, k topení nebo jako energe-
tická štěpka k výrobě energie nebo k průmyslovým účelům např. k výrobě papíru. Zpracovávaný materiál se může lišit v rozměrech od malých 
větviček, až po celé stromy, s kmenem do tloušťky až 40 cm v průměru. Zpracovávat je možné pouze dřevní hmotu bez příměsi kamenů, hlíny 
nebo železa. 
Štěpkovače jsou buď pro připojení na tříbodový závěs traktoru s pohonem od vývodové hřídele traktoru nebo namontované na vozík s vlast-
ním motorem a nebo varianta na pásech s vlastním pohonem.
Výhradním dovozcem pro ČR je společnost L.E.S. CR spol. s r.o.
Záruka na štěpkovače TP 100 až TP 270 je 3 roky. 
Štěpkovače TP 130 – TP 270 jsou dodávané včetně TP servisního boxu, který obsahuje sadu základních spotřebních dílů ke stroji.

Štěpkovače se vyrábějí ve 3 výkonnostních řadách:
PTO – štěpkovače pro připojení za malotraktory a UKT jsou oblíbené profesionální stroje určené k likvidaci zbytků stromů ve městech, parcích, 
podél komunikací a při údržbě krajiny. Zpracovávají dřevní hmotu do průměru 27 cm, dle typu stroje, velikost štěpky 4–13 mm. Modely TP 100, 
130, 175, 200, 230, 230 Greenline, 250, 270 PTO. Ruční vkládání. 
PTO s HR – profesionální stroje s vysokým výkonem určené pro těžkou práci v lesích při výrobě energetické štěpky. Štěpkovače jsou agregova-
né s hydraulickou rukou. Zesílený vstupní otvor pro vkládání materiálu pomocí hydraulické ruky. Modely TP 230, 250, 270, 320 a 400 PTO K. 
Mobil – štěpkovače s vlastním pohonem na vozíku, modely TP 130, 155, 175, 215, 235, 275 Mobil nebo na pásech TP 160 Track. 
TP 215, 235, 275 Mobil Turntable, otočný vstup pro dřevní hmotu s ručním vkládáním.  

Novinka
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10.5. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD 
A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE

Drtiče Zanon 
– stroje určené pro drcení bioodpadu s kladívkovým ústrojím
Drtiče hmoty Zanon jsou učeny pro drcení větví, organických komponent
Štěpkovače Zanon jsou určeny ke štěpkování větví a stromů do průměru max. 15 cm

Egedal Maskinfabrik 
– dánská společnost vyrábí pro technologii pěstování rychle rostoucích dřevin sázecí stroj Egedal Energy Planter pro zakládání plantáží, tento 
stroj má vysoký výkon, který zajišťuje kvalitní výsadbu řízků do půdy i v těžších podmínkách, bez nutnosti předchozí přípravy řízků, stroj nařeže 
řízky na potřebnou délku při výsadbě
Dovozce strojů Egedal do ČR je společnost Plantax spol. s r.o. 

Stroj Energy Planter řeže z prutů řízky a sází do půdy v jedné operaci. Energy Planter se standardně vyrábí ve 2 řádkovém (1x2 sekce) a 4 
řádkovém provedení (2x2 sekce). Vzdálenost řádků 75 cm. Délka řízků je okolo 20 cm. Průměr řízků 0,8 cm–3 cm. Výkon 4 řádkového stroje je 
1,5–3,0 ha/hod. Připojení na tříbodový závěs traktoru. Pohon pomocí vývodové hřídele traktoru a hydrauliky traktoru. 

Ny Vraa Bioenergy 
– dánská společnost nabízí pro technologii sklizně RRD sklízecí 
řezačku Energy Harvester v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém 
provedení, pro sklizeň biomasy na štěpku o velikosti 2-22 mm. 
Připojení do tříbodového závěsu traktoru. Pohon od vývodové 
hřídele, 540 ot./min. 
1 řádkové provedení JF 192, materiál do 5–6 cm, výkon do 0,5 ha/hod. 
2 řádkové provedení JF Z20, materiál do 3–4 cm, výkon do 1 ha/hod. 
2 řádkové provedení JF Z200-Hydro/E, materiál do 4 cm, výkon do 1 ha/hod. 

Pro kultivaci ploch plantáží RRD je zde Ortolan kultivátor s pracovní šířkou 250 cm. Pracovní hloubka 20 cm. Lze jej použít do výšky rostlin max. 
60 cm. Kultivátor je možné doplnit adaptérem pro meziřádkové přihnojování.
Stroje od Ny Vraa Bioenergy dodává v ČR společnost Plantax spol. s r.o.

Štěpkovače TP 
– pro zpracování biomasy z plantáží RRD, vhodné typy TP 130 – TP 400. Štěpkovače, které zpracovávají materiál o větším průměru, se agregují 
s hydraulickou rukou. Agregace s HR se používá pro štěpkovače řady TP 230 a větší. Viz. kapitola 10.4. lesnická mechanizace. 

10.5. M
ECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE
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10.6. MECHANIZACE  
DO KOMUNÁLNÍHO PROSTŘEDÍ,  

PARKŮ A ZAHRAD
Stroje pro profesionální využití ve všech oblastech komunální údržby, při sečení udržovaných, neudržovaných a jinak zane-
dbaných ploch, střední a velké rozlohy, velké množství přídavných zařízení umožňuje těmto strojům celoroční využití např. při zimní údržbě 
(zametací kartáč, sněhová radlice, posyp)

Kompaktní žací a komunální traktory KUBOTA

Žací a mulčovací traktory Seco Group

Žací traktory a travní sekačky STIGA

Mulčovací sekačky Forigo pro extenzivní i intenzivní sečení
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ELEKTRICKÉ NŮŽKY PRO VYVĚTVOVÁNÍ STROMŮ, RÉVY VINNÉ, 
KRÁCENÍ ŘÍZKŮ, TVAROVÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ

ZANON Tiger 
– elektrické univerzální nářadí pro úpravu stro-
mů Zanon, el. prostřih, nůžky, vyvazovací adap-
tér, pilka, plotostřih a další. Zařízení je možné 
doplnit prodlužovacím nástavcem. NOVINKA!

10.7. ZEMĚDĚLSKÉ  
A FARMÁŘSKÉ STROJE

Kompaktní farmářské, zemědělské a komunální traktory značky KUBOTA nabízejí možnost výběru celé řady modelů s výkonem od 12 do 170 HP. 
Jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadné ovládání a splňovaly nejpřísnější nároky pro jejích využití.

Zemědělské stroje na přípravu půdy Forigo a Imants, rýčové stroje Imants:

Kompletní sortiment strojů na přípravu půdy za UKT Forigo:
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OBJEDNÁVKOVÝ LIST ČÍSLO
Dodavatel: L.E.S. CR spol. s r.o.

 č. p. 215
 254 01 Okrouhlo 

IČ: 25657411
DIČ: CZ25657411 e-mail: obchod@lescr.cz
tel.:  +420 313 033 170, +420 603 474 299 http://www.lescr.cz

Datum:   

Vystavil:   Termín dodávky:

 OBJEDNÁVÁME TOTO ZBOŽÍ:                            AVÍZO:  ano         ne
Katalogové číslo 

je uvedeno  
v ceníku

Název zboží
Velikost 
balení

Počet 
balení

Množství 
celkem

Cena za 1 ks (l, kg)  
Kč bez DPH

CELKEM

Cena Vaší objednávky (bez DPH) je:

* Právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými 
všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele 
uvedenými na zadní straně objednávky.

Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku  

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58701

Objednatel – fakturační adresa:

Název firmy:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ulice (obec), č. p.:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Město:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

PSČ:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

IČO: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

DIČ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Jméno:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

tel. č.:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Navrhovaná splatnost:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Objednatel – dodací adresa:

Název firmy:  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ulice (obec), č.p.:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Město:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

PSČ:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Kontakt. osoba : . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

tel. č.:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Razítko a podpis zákazníka*:

* Katalogové číslo zboží naleznete v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR, www.lescr.cz
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VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
L.E.S. CR SPOL. S R.O.

1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném 
ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventu-
álně ceny oboustranně dojednané a odsouhlase-
né na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se 
sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo 
v případě většího odběru zboží na základě indivi-
duální slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR 
spol. s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží 
při jeho dodání do skladu kupujícího.

2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen 
a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnos-
ti tohoto katalogu a platných ceníků. 

3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru 
kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo 
po vyskladnění zboží v souladu s údaji vystavenými 
prodávajícím na faktuře.

4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány 
prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího 
uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.

5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je 
ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně 
sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž pře-
chod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplace-
ním celkového objemu zboží.

6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, 
pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí do-
dávku ve lhůtě splatnosti. 

7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se 
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluv-
ní pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den 
prodlení.

8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě 
do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zbo-
ží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí 
vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej 
dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu 
po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo 
zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující 
nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající 
oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu ode-
brat z místa, kde je má kupující uskladněno a kupu-
jící výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu 
souhlas se vstupem do takových míst.

9) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne 
objednané zboží v požadovaném nebo dohodnu-
tém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného 
zboží za každý den prodlení. 

10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu ná-
klady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho 
dopravy a případných nákladů na právní zastoupe-
ní vynaložených k uplatnění práva prodávajícího, 
pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující 
splatnost fakturované kupní ceny.

11) Bude-li kupující v prodlení se splněním  
peněžitého závazku nebo jeho části, je podle  
zákona povinen platit z nezaplacené částky 
od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě 
splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.

12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní 
termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by 
nemohl písemné objednávce kupujícího v daném 
termínu plnění vyhovět.

13) Prodávájící se zavazuje dodat objednané zboží 
v odpovídající kvalitě a čase. 

14) Prodávající je oprávněn od vzájemného 
 obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:
•  Kupující bude v prodlení s placením předchozích 

faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání 
prohlášení o odstoupení trvat.

•  Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání 
způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé 
nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo 
dobré jméno prodávajícího.

15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních 
poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční 
poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu do-
pravy zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena 
v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s. r. o.

Ing. Viktor Janauer

 
L.E.S. CR spol. s r.o.,  

jednatel společnosti
 

V Okrouhle,  
dne 15. 2. 2018
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Ochrana lesa
Pěstební činnost

Přibližování a těžba dřeva
Lesní a okrasné školky

Lesnické a myslivecké oděvy
Doplňky pro les a lov

Ochranné pomůcky a prostředky
Plantáže vánočních stromků

Údržba cest a komunikací
Mimoprodukční plochy

Okrasná a veřejná zeleň
Štěpkování

Traktory, nosiče nářadí 
 a další mechanizace




