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pierwsza maszynka posiadaj¹ca trzy
szybkoœci strzy¿enia
najni¿sza szybkoœæ s³u¿y do strzy¿enia
czu³ych miejsc (g³owa, nogi)
jedna z najcichszych maszynek strzyg¹cych

� sprzedawana w plastikowej walizce
z kompletem akcesoriów
(œrubokrêt, szczoteczka do ostrzy i olej)

Dane techniczne:
- moc silnika: 180 W
- prêdkoœæ strzy¿enia: 2100/2800/3200 rpm
- waga:          1320 g
- emisja ha³asu (LpA): 77 dB(A)
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obecnie najlepsza na rynku maszynka do strzy¿enia
koni z silnikiem magnetoelektrycznym o znacznie
wiêkszym momencie obrotowym, porównywalnym
z konwencjonalnym silnikiem uniwersalnym
o mocy oko³o 150 W
specjalnie zaprojektowana z myœl¹ o kobietach
obs³uguj¹cych konie - mocna i lekka
niska emisja ha³asu bardzo istotna dla niespokojnych
i m³odych koni
ergonomiczny, wygodny uchwyt z miêkkiej gumy,
z wy³¹cznikiem zainstalowanym od spodu, tak aby
mo¿na by³o obs³ugiwaæ j¹ jedn¹ rêk¹
w¹ski uchwyt zapewnia precyzyjne i niezawodne
strzy¿enie, tak istotne dla koni

�

�

zintegrowany wy³¹cznik przeci¹¿eniowy zabezpiecza
silnik i przek³adniê zêbat¹ przed uszkodzeniem
sprzedawana w plastykowej walizce z kompletem
akcesoriów (œrubokrêt, szczoteczka do ostrzy i olej)

Dane techniczne:
- moc silnika: 65 W
- szybkoœæ silnika:
15000 obr./min.

- emisja ha³asu:
poni¿ej 72 dB(A)

- ciê¿ar w³¹cznie
z ostrzami:  930 g

- kabel zasilania: 5 m
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Nr 707-000

Nr 707-500

Delta

PrzejdŸ na nasz¹ stronê...
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cicha i lekka
zasilana akumulatorem pozwalaj¹cym
na 1 godzinê ci¹g³ej pracy
przy zastosowaniu akumulatora
i wyeliminowaniu kabla zasilaj¹cego
jest jedn¹ z najbezpieczniejszych
maszynek na rynku
posiada wy³¹cznik zapobiegaj¹cy
ca³kowitemu roz³adowaniu
akumulatora
sprzedawana w plastikowej walizce
z kompletem akcesoriów
(œrubokrêt, szczoteczka do ostrzy i olej)

Dane techniczne:
- akumulator NiCd i 2,0 Ah
- waga:                     1200 g
- czas pracy: ponad 60 min.
- czas ³adowania akumulatora: 60 - 65 min.

Cordless
(akumulatorowa)

Nr 701-700

Nr 701-800 Handy
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pierwsza maszynka zaprojektowana
specjalnie dla koni
bardzo lekka przez co ³atwiejsza
do obs³ugi przez kobiety
cicho pracuj¹cy silnik, idealny
do strzy¿enia nerwowych koni
sprzedawana w plastikowej walizce
z kompletem akcesoriów
(œrubokrêt, szczoteczka do ostrzy i olej)

Dane techniczne:
- moc silnika:    120 W
- waga:             1250 g
- kabel zasilaj¹cy: 5 m

www.bober.com.pl



ostrza strzyg¹ce

akcesoria

ostrze dolne
Charolais

ostrze górne
Charolais

ostrze dolne
Nr 53 a
(weterynaryjne)

ostrze dolne
Nr 53 i
(przemys³owe)

ostrze górne
Nr 23

ostrze górne
Nr 23

ostrza dla byd³a
rasy Charolais i Highlands,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 2-4 mm.

ostrza do celów weterynaryjnych,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 0-1 mm.

ostrza do celów przemys³owych,
- uwaga:
wersja ta nie mo¿e
byæ stosowana dla
¿ywych zwierz¹t

œrubokrêt
do maszynek

³adowarka

olej do maszynek
500 ml

olej do maszynek
100 ml

ostrze dolne
Nr 21

ostrze górne
Nr 23

ostrza dla byd³a miêsnego
i mlecznego,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 2-4 mm.

Nr 702-500

Nr 702-050

Nr 702-300

Nr 702-301

ostrze dolne
do wymion
Nr 39

Czy wiecie ¿e:
- podczas strzy¿enia nale¿y przestrzegaæ przepisów BHP
- nie mo¿na strzyc mokrych zwierz¹t
- ha³as mo¿e wystraszyæ Wasze zwierzê
- maszynki do strzy¿enia firmy Heiniger posiadaj¹
deklaracjê zgodnoœci z polskimi normami

ostrze górne
do wymion
Nr 17

ostrza do strzy¿enia wymion Nr 703-000

ostrza ogólnego
zastosowania dla koni i byd³a,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 2-4 mm.

ostrze dolne
Nr 31

ostrze górne
Nr 15

Nr 702-000

ostrze dolne
Nr 31F

ostrze górne
Nr 15

ostrza dla koni
do strzy¿enia blisko skóry,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 1-2 mm.

Nr 702-200

ostrze dolne
Nr 18

ostrze górne
Nr 23

ostrza do brudnej sierœci
bydlêcej,
d³ugoœæ sierœci
po strzy¿eniu: 2-4 mm.

Nr 702-700

Nr 701-646

Nr 707-102

Nr 701-647

serwis

maszyna do ostrzenia ostrzy

zapewniamy serwis maszynek do strzy¿enia: Heiniger,
Aesculap i Liscop - czyszczenie, naprawê i ostrzenie ostrzy

Nr 718-000

Nr 701-725 Nr 701-715

ostrza firmy Heiniger mo¿na zastosowaæ w maszynkach do strzy¿enia firm Aesculap i Liscop
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