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Sezóna sa
Silvestrom nekončí

Líška
bez príkras

O tradičnú loveckú trofej
už nie je záujem?

Prednosti mäkkých
nástrah

Na gumy
sa dá spoľahnúť

Aké kalibre na
raticovú zver?

Ranivosť
striel

Žijú si ako
prasiatka
v žite

Boom
diviačej
zveri

Striebristé Aziatky sú
u nás ako doma

Krásavice
karasice

Feeder
alebo lyže?



Poľovníkom v nepriaznivom počasí
dobre poslúži aj nepremokavý

vzdušný klobúk z materiálu
Gore-Tex v tradičnej zelenej

farbe. Po obvode nad strieškou má vy-
hrnovaciu červenú stuhu, ktorú zapí-

name po bokoch. Zahnutím nadol
a zapnutím skryjeme červenú farbu.

Orientačná cena je 109,54 €
(3 300 Sk). Klobúk často použí-

vame v kombinácii s bezpečnost-
nou stuhou na rukáve

a polovičnou vrchnou vestou.

Klobúk do nečasu

V zahraničí bežne používajú signálne farby – červenú
a pomarančovú, ako aj reflexné materiály na zbrani,
odeve poľovníka a výstroji psa pri spoločných
poľovačkách. Malo by to byť samozrejmosťou aj
u nás, najmä so zreteľom na bezpečnosť pri
predieraní sa húštinami v pohonoch na diviaky.

lovecké potreby
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Aj neoprénový signálny
remeň na zbraň Niggeloh
je vo výraznej červenej.
Používa sa do pohonu.
Orientačná cena s rých-
louzáverom: 42,82 €
(1 290 Sk), s normálnym
uzáverom 31,20 €
(940 Sk).

Ochránia pred chladom

Opakovacia guľovnica Sauer 202 so zásobníkom v kalibroch .308
Winchester, 8 x 57 IS a 9,3 x 62 má bezpečnostnú pažbu. Na rybinách

predpažbia a pištoľovej rukoväti je obojstranne výrazná červená farba. Orientačná
cena: 2 812,02 € (84 715 Sk).

So signálnou pažbou

Pre bezpečný lov
Jednostranná bezpečnostná čiapka Safet kappe je
vo výraznej pomarančovej farbe so šiltom a ušni-
cami proti chladu. Uplatní sa najmä v pohone, ale
aj pri love. Orientačná cena je 30,04 € (905 Sk). Na
podobné účely využijeme tiež dvojstrannú zeleno-
-pomarančovú čiapku so zeleným šiltom Pintail
kappe. Orientačná cena: 49,95 € (1 505 Sk).

Vhodný
do pohonu

Obojstranná bunda Ashford Safety v kombi-
nácii bezpečnostnej signálnej oranžovej farby
s olivovou má vysoký golier. Odoláva vode
i vetru. Vďaka Farm-Tex membráne je dobre
priedušná, má dvojsmerný zips a reflexné
pruhy. Vyrába sa pre mužov aj ženy vo veľkos-
tiach M (50/52), L (54), XL (56), XXL (58)
a 3XL (60). Získate ju približne za 99,91 €
(3 010 Sk).

Priedušná vďaka membráne
bezpečnostná bunda FARM-LAND

Bezpečnostnú stuhu z elastického
materiálu so šírkou 3,5 centimetra
dávame na krk poľovným psom,
ktoré sa väčšinou pohybujú v húš-
tinách pri durení zveri. Vyrába sa
v dĺžkach 28, 33, 38, 43, 48 a 53
centimetrov. Orientačne stojí
od 5,31 € (160 Sk).
Stuhu môže dopĺňať
zvonček s orientačnou
cenou 8,13 € (245 Sk).

Myslime aj na psov

Stranu pripravil: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk FOTO: KATALÓGY AUSTRO JAGD, KETTNER
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Bezpečnostný far-
biarsky remeň má

zdrsnený, dobre
uchopiteľný povrch

v signálnej červenej farbe, široký
je 12 milimetrov a dlhý 12 met-

rov. Obojok aj popruh Niggeloh sú
podšité hrubšou vrstvou jemného
neoprénu. Popruh na krk, hrudný

priestor a telo psa sa zapína na
hrudi. Orientačná cena remeňa
s obojkom je 67,75 € (2 041 Sk)

a popruhu 75,55 € (2 276 Sk).

Obojstrannú bundu využijú po-
ľovníci, ktorí sa často zúčastňujú
pohonov spolu so psom a zbra-
ňou. Veľmi vhodná je aj pre ne-

poľovníkov, najmä honcov.
Vnútorná teplejšia strana zele-

nej farby je z polyesteru (65
percent) a bavlny (35 percent).

Vonkajšia strana červenej farby je
zo stopercentného polyesteru.

Orientačne stojí 84,64 € (2 550 Sk).

Pomôže tiež honcom

Pri dohľadávke
Dvojitý obojstranný bezpečnostný signálny remeň na
zbraň v zeleno-červenej farbe používame najmä pri dohľa-
dávaní zveri. Má rýchlouzávery z PVC. Za 51,81 €
(1 561 Sk) môže byť váš.

Výborná bunda na celoročné použitie
v extrémnych podmienkach pohonov
pre honcov a vodičov psov. Vďaka
Farm-Tex membráne je veľmi prie-
dušná s ventiláciou na predlaktiach,
dvojsmerným zipsom, odnímateľ-
nou kapucňou a vysokým golierom.
Má sedem vreciek. Dve na ohrieva-
nie rúk s podšívkou a so záklop-
kami, dve veľké s uzáverom a po
jednom vnútornom na zajace,
mobil a dokumenty. Vyznačuje sa
vysokým bezpečnostným účinkom vďaka reflexným pásom a le-
movaniu. Je z extrémne odolného nylonového vlákna zo stoper-
centného polyesteru, podšívku tvorí 65 percent polyester a 35
percent bavlna. Vyrába sa pre mužov aj ženy vo veľkostiach ako

predchádzajúca plus 4XL (62). Orientačná
cena: 138,92 € (4 185 Sk).

Do extrémnych podmienok
bezpečnostná bunda FARM-LAND Muligan

Vysoké gamaše Farm-Land Tinka na
zips s gumovou príchytkou na obuv
a signálnym červeným bezpečnost-
ným pásom na boku odolávajú vode,
vetru a mechanickému poškodeniu.
Môžete ich získať za 24,90 € (750 Sk).

Vysoké gamaše

Plecniak s rozmermi 50 x 55 centimet-
rov má vrchný zatvárací diel s dvomi
farbami. V pohone sa otočí signálnou
červenou farbou navrch. Orientačná
cena je 53,94 € (1 625 Sk).

Neodmysliteľný plecniak
Bezpečnostný plecniak AKAN 14

Remeň s obojkom a popruh
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Slúži proti zraneniu prostredníka zad-
nou časťou lúčika zbrane pri spät-
nom náraze. Vhodný je na všetky
dlhé zbrane. Je v čiernej farbe a nasa-
dzuje sa na zadnú časť lúčika.

Gumový
chránič prstov

trhové novinky

Obrázky sú iba ilustračné. Ceny sú s DPH a prepočítané
konverzným kurzom 30,126,- SKK/ EUR.

Dodanie do Vášho domova vyriešime za Vás.

Púzdra a držiaky
na pušky

od 1.199,- Sk
39,80 €

Úložné kufre
a tašky

od 3.999,- Sk
132,74 €

VLKOMOTO s.r.o.
Bratislavská 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 908 488 599

web: www.vlkomoto.sk

EMU Alltrack 500
Vario
169.999,- Sk, 5.642,93 €
už od 1.134,- Sk
37,64 €/mesiac

EMU Alltrack 700
Vario

189.999,- Sk, 6.306,81 €
už od 1.268,- Sk

42,09 €/mesiac

Zdvihový objem: 471 cm3
Objem palivovej nádrže: 17 litrov

Rozmery (D/Š/V): 2200 / 1300 / 1270 mm
Hliníkové kolesá, navijak, chrániče rúk a ťažné zariadenie v cene.

Zdvihový objem: 686 cm3
Objem palivovej nádrže: 17 litrov

Rozmery (D/Š/V): 2250 / 1210 / 1225 mm
Hliníkové kolesá, navijak, chrániče rúk a ťažné zariadenie v cene.

Homologizácia pre dve osoby je samozrejmosťou.
Potrebný vodičký preukaz skupiny B.

www.emu-ctyrkolky.cz
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Vrchný materiál čiapky
Fjäll Raven je z tkaniny z tef-
lonových mikrovlákien. Vnú-
tornú stranu tvorí hrejivá
prešívaná podšívka s vonkaj-
šou obrubou z králičej kože
so srsťou. Môže byť s uzá-
verom na remienok s prac-
kou alebo na americký suchý
zips. Orientačná cena:
53,11 € (1 600 Sk).

Zimná
čiapka

Vak na postriežku Carinthia
s odnímateľnou časťou pre
nohy má spoľahlivú GLT
výplň. Spolu s kabátom, ru-
kávnikovou taškou a umýva-
teľným vrecom na nohy sa dá
použiť ako spací vak. Izolácia proti
chladu v rukávoch a vysoko uzatvá-
rací golier na zips chránia ruky aj
tvár pred chladom. Na pohodlné
kráčanie slúžia dva dlhé zipsy na
rýchle odopnutie spodnej časti
vaku. Vnútorná pletená vložka
spolu s vonkajším materiálom z lo-
dénu odpudzuje vodu. Zloženie
je 80 percent ovčej vlny a 20
percent polyesteru. Vak má
rozmery 190 x 75 centi-
metrov a hmotnosť približ-
ne 2,6 kilogramu. Orientačne
stojí 282,15 € (8 500 Sk).

Ploskačka v ko-
ženom obale

je vhodný po-
mocník na
„zohriatie“

v treskúcich
mrazoch po

poľovačke
alebo pri

zimnom po-
byte na

chate.

Na poľovačke v zime
sa treba chrániť pred
chladom. Uvedené
doplnky oceníme
najmä pri love líšok na
postriežke. Nezaned-
bateľná je aj orientácia
v teréne a spätný náraz
zbrane lúčikom na
skrehnuté prsty.

Pri postriežke na líšky

Zohreje
v mrazoch

Na postriežku
a spánok

Kukla Elch so štítom sa
hodí do nepohody,

búrky a víchrice, je z čis-
tého polyesteru, olivovej

farby. Eliminuje vietor
a chlad. Udržuje teplotu na
chúlostivých častiach hlavy

a tváre. Chráni krk, záhlavie,
uši, ústa, pery a nos. Môžete
ju získať vo všetkých veľkos-

tiach približne za 16,60 €
(500 Sk).

Chúlostivé
časti tváre

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk

FOTO: KATALÓGY AUSTROJAGD, KETTNER, DIE WAFFE A AUTOR


