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LONGHORN
XT
ka
Záru
y
2 rok

Sada Longhorn ® XT
Kompletní sada pro stříhání. Obsahuje vše co pot ebujete pro úspěšný 		
start:
•
•
•
•
•
•
•
•

motor Longhorn® XT, napájení ze sítě 240V
stříhací hlavice Horner SureGrip
zesílený flexibilní nebo pevný náhon
3 ks širokých spodních nožů /hřebenů Longhorn®
6 ks horních nožů Longhorn®
chránič náhonu
Longhorn® adaptér držáku (pro uchycení na držáky Lister / Heiniger)
šroubovák, olej na stříhací strojky

Flexi Kit Kč

Solid Kit

Kč

Longhorn ® XT
Strojek Longhorn® XT dodávaný se zesíleným flexibilním nebo s pevným
náhonem Longhorn® Dodáváno bez stříhací hlavice – možnost připojení
jakékoliv hlavice.

With Flexi

Kč

Stojan 7 stop (210 cm)

With Solid Kč
Kč
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LONGHORN
12V
ka
Záru
y
2 rok

Kompletní sada Longhorn ® 12V 3.2
Kompletní sestava stříhacího strojku. Obsahuje vše co potřebujete pro
úspěšný start; pevný nebo flexibilní náhon, hlavici SureGrip, 3 hřebeny
Longhorn® combs, 6 horních nožů Longhorn®, olej, chránič náhonu a
adaptér držáku. Neobsahuje stojan.

Flexi Kit Kč

Solid Kit

Kč

Strojky Longhorn ® 12V
Strojek s flexibilním náhonem. Dodáváno bez hlavice - možnost připojení
libovolného modelu. Na přání dodáváme s pevným náhonem za příplatek 4
950,-Kč.
•
•

Longhorn® 3.2 - 3,200 ot/min. Nejoblíbenější model pro běžné stříhání.
Longhorn® 3.5 - 3,500 ot/min. Pro profesionální střihače.

3.2

Kč

3.5 Kč

Síťový transformátor (pro sítě UK, EU nebo US)

Kč

Stojan 7 stop (210 cm)

Kč



+420 384 389 196

2

Řada Rambo
Rambo má štíhlejší rukojeť než normální hlavice a stříhá snáze a ještě
rychleji než závěsné strojky.
Tato hlavice používá napětí 24 V a může být napájena z el. sítě, autobaterie
12V nebo přenosné baterie zavěšené na opasku.
Každý model Horner Rambo je dodáván jako kompletní sada s veškerým
příslušenstvím, které budete pro stříhání potřebovat: 2 Longhorn® hřebeny,
4 Longhorn® horní nože, ochranný kufřík a příslušenství strojku.
Horner Rambo je ideální pro stříhání ovcí a dobytka. Možno použít i pro
stříhání znečištěného dobytka před porážkou, nebo před zimováním.

Rambo Mains

Kč

Síťový model Rambo Mains obsahuje kompaktní transformátor, který po
zapojení do el. sítě redukuje napětí na 24 V. Zesílený chráněný kabel o délce
4 m přivádí napětí 24V do stříhací hlavice, zajišťuje elektrickou bezpečnost a
pohodlnou práci i v obtížných podmínkách. Kompletní sada.

Rambo Vehicle 12V

Kč

Rambo Vehicle můžete připojit k jakékoliv 12V autobaterii, nebo k jinému
typu 12V baterie. Adaptér 12V zvyšuje napětí na 24 V, které je přivedeno
do strojku zesíleným kabelem 4m. Toto spojení zajišťuje vynikající svobodu
pohybu střihače. Kompletní sada.

Rambo Combo

Kč

Rambo Combo Může být napájen z elektrické sítě nebo baterie 12V.
Dodává se včetně síťového transformátoru i adaptéru 12V. Všestranný a
pohodlný pomocník. Kompletní sada.
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Rambo Quickdraw

Kč

Rambo QuickDraw je napájen z 24V baterie zavěšené
na opasku.
•
•
•
•
•
•
•

Pro zcela nezávislé stříhání
Pohodlné a snadné držení
Vhodné pro nepřetržité stříhání po dobu 2 		
hodin z jedné baterie bez dobíjení
Rychlejší střih než se závěsným strojkem
Výborný pro stříhání znečištěného dobytka
Bezpečný i ve vlhku
Plná záruka Horner Shearing

Obsah balení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stříhací strojek
1 x 24V baterie
1 x nabíječka
kožený opasek
kožené pouzdro pro odložení stříhací hlavice
kožené pouzdro na nošení baterie
2 Longhorn® hřebeny, 4 Longhorn® horní nože
ochranný kufřík pro stříhací hlavici
šroubovák a lahvička oleje
taška pro střihače na uložení a transport celé
sestavy

Můžete vidět v akci na našich webových stránkách.

Náhradní baterie

Kč

Quickdraw baterie používá spolehlivá řešení, která nevyžadují
komplikovanou elektroniku. Díky tomu je velmi vhodná pro použití ve
venkovním prostředí.
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Zipper II 230V

Kč

Lehký; Silný; Všestranný.
Pro vyholování, sestřih a kompletní stříhání malých stád ovcí. Velmi
populární pro trimování a střih srsti u dobytka.
Štíhlé tělo, snadné držení a nízká hmotnost. Práce bez námahy!
Nový vylepšený design od r. 2016.
Dodáváno s 2 Longhorn® hřebeny, 2 Longhorn® horními noži, v kufříku
včetně šroubováku a oleje.
Značkový strojek Horner Shearing s plnou zárukou.
Zkuste ho... PLNÁ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ POKUD NEBUDETE
100% SPOKOJENI!
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Horner SureGrip

Kč

Používá prověřenou kostrukci uložení v olejové lázni, pro svůj hladký chod
je ideální pro farmáře.
Snadná údržba, nízké provozní náklady a vysoká spolehlivost řadí SureGrip
mezi naše nejoblíbenější stříhací hlavice.
•
•
•
•
•
•
•

konstrukce uložení v olejové lázni – vyzkoušená a osvědčená vice
než 40let
hladký chod
snadná údržba
použitelný pro každý strojek
zajištění náhonu kolíkem nebo šnekovicí
zdarma chránič náhonu a šroubovák
záruka Horner Shearing
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Longhorn ® hřebeny
•
•
•
•
•

Nejvyšší kvalita hřebenů a horních nožů Longhorn®
Ideální pro farmáře i profesionální střihače
Naše nejprodávanější hřebeny a nože
Použitelné pro všechny značky strojků
Dodáváme nabroušené a připravené k použití

a
Záruk sti
n
oje o
spok

Longhorn ® široké hřebeny
•
•
•

3.5mm krátký úkos (obecné použití)
5mm střední úkos (vhodné např. pro
Texel)
7mm Long Bevel (vhodné pro Merino)

Dostupné v šířkách 88, 92, 94, 97mm

Každý

Kč

Hřebeny Standard Longhorn ®
5mm střední úkos, šíře 76mm

Každý

Kč

Všechny hřebeny Longhorn® jsou dostupné v provedení pro PRAVOU i LEVOU ruku
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Horní nože Longhorn ®
Nože prémiové kvality použitelné pro
všechny typy vlny a všechna provedení
stříhacích hlavic.
Dodávány ostré a připravené k použití.

Každý

Kč

Farmářská sada širokých nožů

Farmářská sada Standard

Hřebeny vhodné pro běžné
používání mají 3.5mm krátký úkos
a šíři 94mm. Dostupné v pravo i
levorukém provedení.

Pro vyholování, sestřih a kompletní
stříhání ovcí pomocí závěsných i
elektrických ručních strojků.

3 hřebeny, 6 horních nožů

Kč

3 hřebeny, 6 horních nožů

Kč

1 hřeben, 2 horní nože

Kč

1 hřeben, 2 horní nože

Kč
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Longhorn ®

Lister 2 rychlosti

Dvojitý bajonet. Na přání EasyDrive.

Bajonety na obou koncích nebo s
hákem.

Obal náhonu

Kč

Obal náhonu

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč

Lister Nexus/3 rychlosti

Lister Nova

Bajonety na obou koncích.

Bajonet a závit.

Obal náhonu

Kč

Obal náhonu

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč
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Lister Black 1 rychlost

Lister Quick Release

Bajonet/přímý pohon

Pro novější strojky Lister Nexus QR.

Obal náhonu

Kč

Obal náhonu

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč

Heiniger

Longhorn Solid

Pro Heiniger Evo nebo One.

Longhorn XT, Longhorn 12V

Obal náhonu

Kč

Vnitřní náhon

Kč

Kompletní náhon

Kč
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Longhorn ® Shearing Jeans
•
•
•
•
•
•

Trojité prošívání pro zvýšení pevnosti
Zdvojení pro vyšší ochranu
Delta klín pro větší volnost pohybu
100% bavlna pro vaše pohodlí
Longhorn Shearing logo na zadní kapse
Zapínání na knoflík a zip YKK

Velký výběr velikostí - padnou každému.
Pro více informací navštivte naši webovou
stránku.

Kč

Longhorn ® tričko Polo
•
•
•
•
•

Klasicky padnoucí střih polo
Vysoká gramáž, 300g/m2
100% česaná bavlna
Podložené zapínání na dva
knoflíky pro vyšší pevnost a
upravený vzhled
Lemování límce se vzorkem rybí
kost

Barevné varianty: Hereford Navy,
Angus, Hereford Red and Dexter.
Dostupné velikosti: Small, Medium,
Large, XL a XXL.

Kč
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Longhorn nátělníky

Longhorn vlněné nátělníky

Ideální pro chladné zimní dny
venku. Vhodné pro farmáře, kováře,
kameníky a samozřejmě pro střihače.

Vyrobeno z jemného úpletu. Tyto
prémiové nátělníky pro střihače jsou
ideální pro chladné dny venku.

Kč

Kč

Longhorn mikiny

Longhorn mokasíny

Luxusní mikina s kapucou z 80%
bavlny.
S logem Longhorn.

Semišové mokasíny jsou vyrobeny z
pohodlné a pevné kůže, která dobře
přilne k dřevěné podlaze, ale rychle se
opotřebuje na betonovém povrchu.

Kč

Kč

Navštivte www.hornershearing.com pro úplnou nabídku oblečení.
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Horner šroubovák

Olej do stříhacích strojků

Tříhrotý šroubovák s ochranou prstů.

Balení: kanystr 1 l, lahvička 250ml, a
malé balení 100ml.

Kč

Kč

Chránič převodu

Chránič nožů

Plastový chránič pro většinu hlavic.

Pro ochranu nožů na hlavici.

Kč

Kč

Pouzdro na nože

Pouzdro na nože 12 kapes

6 kapes. Pro uložení až 30 hřebenů.

12 otevřených kapes, pro 12 hřebenů.

Kč

Kč

Chránič náhonu Flexi

Chránič náhonu Solid

Použití pro všechny Longhorn a Lister
(do 2013) flexibilní náhony.

Pro pevné náhony. Průměr 19 mm. Pro
všechny hlavice.

Kč

Kč
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Horner DD

Kč

Profesionální bruska.
Velmi klidný a tichý chod.
Kompletní sada obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kryty
2 lité disky, průměr 14.5”
oboustrannou přítlačnou desku
1 kyvadlo pro hřebeny
1 kyvadlo pro horní nože
lepidlo
klíč
3 hrubá (40 grit) brusná plátna
pro hřebeny
3 jemná (80 grit) brusná plátna
pro nože

Výkonný motor 750 W.
Stejný model je používaný v dílně
Horner Shearing k broušení více než 25
000 hřebenů a nožů ročně.

Horner kyvadlo

Brusné kotouče a plátna

•
•

V nabídce naleznete kotouče a plátna
pro každé použití, navštivte prosím naše
webové stránky pro více podrobností
nebo kontaktujte naše zaměstnance.

•

plně nastavitelné
použitelné pro všechny
hřebeny a nože
pro všechny modely
brusek

Kč
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Závěs (uzavřený a otevřený)
Uchrání vás od bolestí zad a prodlouží váš produktivní život.
Oba modely mají nerezový rám z kvalitní nerezové oceli a vak pro
uskladnění.
Náhradní díly na oba závěsy dodáváme na vyžádání.

Shearing

Kč

Crutching

Kč
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