
www.omtshop.hu Érvényes: 2013.09.15-ig, vagy a készlet erejéig!

“Minden ami Állat“

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Silva légyfogó szalag
- Méregmentes, környezetbarát 
légyfogó

Légycsalétek istállóba
Légyfogó zacskó

Biosaxon nyalósó Talicska 
- Műanyag puttonyos

- Sav és lúgálló

80 literes   - 21.123 Ft
120 literes - 29.657 Ft
180 literes - 33.924 Ft
240 literes - 42.650 Ft
360 literes - 49.265 Ft

Szett - 15.724 Ft
Utántöltő - 8.664 Ft

10kg - 1.605 Ft

- Csalétek istállólegyek ellen

400gr - 10.075 Ft

- Csapda kültéri használatra, 
  mely csalogatja a rovarokat

2.997 Ft

Légyírtás, Borjúnevelés, Kamera rendszerek, 
GPS villanypásztor, Mesterséges Termékenyítés

VÁRJUK KEDVES PARTNEREINKET STANDUNKON!
JÖJJENEK EL, TEKINTSÉK MEG, PRÓBÁLJÁK KI TERMÉKEINKET!
A KIÁLLÍTÁS BELÉPŐ ÁRÁT LEVÁSÁROLHATJÁK STANDUNKON!

XXII. FARMER-EXPO
2013. augusztus 17-20.

Debrecen

VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok 
2013. augusztus 30 – szeptember 1.  

Kaposvár

OMÉK
2013. szeptember 18-22.

Budapest
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Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Légyfogó zacskó
Termékkód: 32920

Bruttó ár: 2.997 Ft

- Csapda kültéri használatra, mely csalogatja a rovarokat
- Olyan szélvédett és napos helyre tegye, ahol vonzza a    
  legyeket
- Akassza a csatorna fölé, az istálló elé, vagy közvetlenül az  
  ajtóba
- Így a csapda hatékony gátjává válik annak, hogy a rovarok  
  az istállóba menjenek
- A csapda szaga vonzza a rovarokat, amik aztán 
  belefulladnak a folyadékba
- Ha a csapda megtelt, egyszerűen kidobhatjuk a háztartási  
  hulladékkal

Ragacsos légyfogó szalag „Farming“
Termékkód: 315631

Bruttó ár: 983 Ft 

- Átlátszó ragadós csapda, mely 
  foglyul ejti a legyeket és más 
  rovarokat ablakokban és egyéb területeken.
- Nem toxikus
- 6db / csomag

Silva légyfogó szalag
- Méregmentes, környezetbarát légyfogó
- Hosszú élettartalmú méregmentes 
  ragasztóval ellátott szalag
- Egész évben használható, cserélhető tekercs
- Könnyen falra, plafonra szerelhető
- Húzzon ki több szálat az istállóban a boxok vagy állások  
  felett,hogy minél több szálon foghassa meg a legyeket.
- Ha már sok rajta a légy, vagy poros, csak tekerje tovább!

Termékkód Hosszúság Bruttó ár

34272 400m 15.724 Ft 

34272-1 Utántöltő 8.664 Ft

Elektromos légyirtó
- Az ultraibolya fény a légyirtó 
  hatósugarába csalogatja a rovarokat
- A fluoreszcens csövek előtt álló rácsozat magas feszültség  
  alatt van
- A rácsozattal való érintkezés folyamán a rovar gyorsan és    
  higiénikusan pusztul el
- A gyűjtőtálca könnyedén kihúzható a ürítés céljára a  
  burkolatból

Termékkód Méret Teljesítmény Bruttó ár

34177 26 x 50 x 8cm 2 x 15W (kb. 
100m2-re) 24.384 Ft 

34178 65 x 36 x 8cm 2 x 20W 
(kb.120m2) 28.400 Ft 

Légycsalétek istállóba Horizont “Farming”
Termékkód: 30196

Bruttó ár: 10.075 Ft - 400gr

- Csalétek istállólegyek ellen
- Vonzza a legyeket és azonnal megöli őket
- Használható nagy házi legyek ellen is
- A kezelést korán meg kell kezdeni, a
  légy populációk visszaszorítása érdekében
- 30 másodpercen belül öl!
- Egy doboz 200 m2 istállófelülethez elegendő

Légylárva növekedés gátló koncentrátum
Termékkód: 315842

Bruttó ár: 17.437 Ft - 1000ml 

- Légylárva növekedés gátló koncentrátum
- Hatékony kártevő szabályozás repülő és 
  mászó férgek és lárvák ellen
- Rövid- és hosszú távú hatás akár 4 hétig
- 1 liter koncentrátumból akár 9 liter oldat készíthető
- Ez elegendő akár 500 m2 istálló felülethez

Rovarölő horizont “Farming”
Termékkód: 315861

Bruttó ár: 10.107 Ft -500ml

- Legyek és böglyök ellen kiváló
- Rovarriasztó hatású
- Az adalékanyagoknak köszönhetően a
  legyeket hatékonyan riasztja
- Legyek elleni védelem alacsony toxicitással
- Használatra kész - a fertőzött területre kiadagolható
- Akár 4 hétig tartó hosszú távú hatás
- Ismétlő kezelés 4 hét után, vagy ha a hatás csökken

Univerzális légy- és rovarirtó
Termékkód: 315621

Bruttó ár:2.811 Ft - 750ml 

- A mászó és repülő kártevők ellen, mint pl. legyek,   
  hangyák, bogarak, atkák, kullancsok, bolhák
- Azonnali, akár 6 hétig tartó hosszú távú hatás
- Mindenfajta állattartásban, állattelepeken, irodákban

Rovarriasztó “Masta Kill”
- Növényalapú, válogatott alapanyagokból, 
  az erős hatásért
- Az összes rovar ellen hatékony
- Akár 6 hétig tartó hosszú távú hatás
- Az 500ml-es palack tartalma 200m2 területre elegendő
- Szórófej nélkül szállítjuk!

Termékkód Kivitel Mennyiség Bruttó ár

31555-1 Palack 500 ml 3.228 Ft 

31557 Kanna 5000 ml 20.951 Ft 

31555-2 Szórófej 1db 1.215 Ft

horizont rovarriasztó „Farming“ 
- Használatra kész rovarriasztó
- Hajtógáztól és szerves oldószerektől mentes
- Növényalapú, válogatott alapanyagokból, 
  az erős hatásért
- A rovarok elpusztulnak rövid idővel a szerrel való 
  érintkezés után
- 4 hétig tartó hosszú távú hatás
- Az összes rovar ellen hatékony
- Emberekre és állatokra nézve veszélytelen
- Hosszú ideig tárolható és biológiai úton lebomló
- Az 500ml-es palack tartalma 200m2 területre elegendő
- Szórófej nélkül szállítjuk!
Termékkód Kivitel Mennyiség Bruttó db ár

30195 Spray 400 ml 1.967 Ft   

312261-1 Palack 500 ml 1.967 Ft  

312291 Kanna 5000 ml 14.272 Ft  

31226-2 Szórófej 1db 1.039 Ft

Csigacsapda
Termékkód: 32929

Bruttó ár: 1.892 Ft

- Méregmentes, környezetbarát
- Hatékony, időjárásálló kialakítás
- Használatra kész, csak helyezze el a kertben
  a csigáktól védeni kívánt terület mellé
  és tegyen bele pl. sört
- Belső méret: max. 60db csigáig

Darázscsapda
Termékkód: 32928

Bruttó ár: 1.892 Ft

- Méregmentes, környezetbarát
- Könnyen kezelhető csapda, kültéri használatra
- Folyadékkal csalogatja a rovarokat, amik aztán 
  belefulladnak abba
- Használjon gyümölcslevet vagy más édes folyadékot    
  csaliként
- Felakasztható teraszokon, erkélyeken, ajtók vagy ablakok  
  közelében

horizont darázs hab
Termékkód: 30198

Bruttó ár: 3.183 Ft  - 300 ml 

- Speciális hab darázsfészkek ellen, 
  házakban és azok környékén
- Lezárja a fészek bejáratát, így nincs darázs támadás
- Oszlassa el a résben, ezután folyamatosan fejti ki hatását
- Azonnal kifejti hatását, és ne távolítsuk el, ha lassan    
  elbomlik

horizont hangyák elleni por
Termékkód: 30276

Bruttó ár: 1.548 Ft - 250 g  

- Természetes és hasznos hangyák ellen
- A Pyrethrum nevű szerves komponens azonnal hat      
  hangyák ellen
- Gátként használható teraszok és utak környékén

RovarStop Gél ijedős lovak számára
Termékkód: 34083

Bruttó ár: 4.665 Ft - 500 ml  

- Gél állagú készítmény, hogy lovaink ne riadjanak    
  meg a spray hangjától.

2

Műanyag henger alakú
 patkány csapda
Termékkód: 34039

Bruttó ár: 1.494 Ft

horizont  tömbös patkánycsalétek
Termék kód: 30277
Bruttó ár: 3.980 Ft - 500gr 

Használatra kész rágcsálóirtó
Difenacaoum nevű aktív hatóanyaga még az ellenálló pat-
kányok ellen is hatékony
Károsítja a hajszálereket és gátolja a véralvadást 

horizont patkány elleni granulátum, 1kg
Termékkód: 30278
Bruttó ár: 5.056 Ft - 500gr 

- Granulátum patkányok és egerek ellen
- A granulátum könnyen szétszórható 
  háztartásokban, mezőgazdasági épületekben,
  raktárakban és farmokon
- Brodifacoum nevű új generációs aktív hatóanyaga még az    
  ellenálló patkányok és egerek ellen is hatásos
- Elfogyasztása után a vér alvadási képessége megsemmisül
- A rágcsálók, melyek ettek belőle egyszer vagy kétszer 
  fájdalom nélkül fognak elpusztulni, így az újonnan 
  érkező egyedek nem értesülnek a veszélyről

Műanyag csaliház
Termék kód: 34240
Bruttó ár: 4.054 Ft
 
- Méret: 32,5 x 25,5 x 15,5cm
- Kulcsra zárható, hogy a csali ne kerüljön
  gyerekekhez vagy háziállatokhoz

Műanyag csaliház
Termék kód: 34239
Bruttó ár: 2.624 Ft

- Méret: 23 x 19 x 9,5cm
- Kulcsra zárható, hogy a csali ne kerüljön
  gyerekekhez vagy háziállatokhoz
- Csalitömbökhöz, gabona csalihoz 
  és pasztákhoz
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Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Termékkód Anyaga Kivitel Hosszúság Bruttó ár

31417 kampós zár fehér/fekete 120 cm 843 Ft

31437 csuklós zár Zöld 120 cm 1.067 Ft

31417-1 görgős csat Fehér/fekete, 
Kék, Zöld 90 cm 928 Ft

31417-5 görgős csat Fehér/fekete, 
Kék, Zöld 120 cm 1.067 Ft

Nyakjelölő szíj
- Bőrbarát nylon
- 4cm széles

Jelölő számok 
Termék kód: 31423

Bruttó ár: 1.161 Ft / 10db

horizont por spray
Termék kód: 31503
Bruttó ár: 3.218 Ft / 200ml

- Száraz fertőtlenítésre
- Hatékony baktériumok, vírosok, 
  és a Mycosis kiváltója ellen

horizont kék, fertőtlenítő spray

- Hatékony fertőtlenítés, baktériumok

  és gombák ellen
- Széles hatásspektrum 
- Megbízható 
- Gazdaságos használat 

horizont cink-oxidos 
gyógy spray
Termék kód: 31502
Bruttó ár: 1.459 Ft / 200ml

- Támogatja a bőr természetes 
  regenerálódó képességét
- A száraz és repedezett bőr 

Körömápoló folyadék szarvasmarhák
és sertések részére, 
Termékkód: 309661 
Bruttó ár: 2.858 Ft / 125ml

- Külső használatra, problémás

  körömsérülések esetén
- Tartalmaz szerves és szervetlen savakat,  
  réz együleteket és zöldségkivonatokat 
- Antibiotikumoktól mentes!

Borjúnevelő ház 
Calf-Tel PRO II
Termék kód: 540511
Bruttó ár: 100.200 Ft

A leghatékonyabb borjúnevelő ház!
- Borjaknak születést követő 8. hétig ajánlott
- „Extra” kivitelű borjúnevelő, nagy méretű ajtóval,  
  teljesen nyitható hátsó szellőzővel, valamint gerinc  
  vonalban magasítottan a még jobb szellőzés és  
  kényelem érdekében
- UV álló és szabadon mosható
- Két borjúnak is ajánlott
- Méret: 219 x 122 x 136cm

Borjúnevelő ház 
Calf-Tel 1.2 Compact*
Termék kód: 54050
Bruttó ár: 113.500 Ft

- Méret: 152 x 112 x 118cm
- Súlya: 23 kg 
- Borjaknak születést követő 
  4. hétig ajánlott
- Teljesen nyitható hátsó ajtó 

Borjúnevelő ház  SUEVIA
Termékkód Méret Bruttó ár

34297 Mini146 x 116 x 120cm 111.900 Ft

34298 Midi187 x 116 x 126cm 146.400 Ft

34300 Borjú nevelő házhoz ketrec 109.000 Ft

Horizont pata- és körömápoló spray
Termékkód: 31718

Bruttó ár: 1.345 Ft / 200ml

- Erősíti a patákat
- Fokozza a természetes növekedésüket és 
  biztosítja az egészséges patanövekedést
- Megelőzi a pata megbetegedéseit, 
  megkeményedését és a patarepedéseket
- Freon mentes

Szúrcsap 
juhok és szarvasmarhák részére 
Termékkód: 30060  

Bruttó ár: 1.934 Ft

Szarvtalanító pisztoly 
230V / 200W     
Termékkód: 30528 
Bruttó ár: 35.500 Ft

Szarvtalanító 200W
Termék kód: 30506
Bruttó ár: 69.600 Ft

- A fűtőelem rozsadmentes acél
- Az eszköz 24V/200W-os biztonsági 
  transzformátoron keresztül csatlakozik a 
hálózatra
- Kb. 700°C-ra melegszik, a 14 és 18mm-es 
sárgaréz hegy a 2-6 hetes borjak kíméletes 
szarvatlanítását teszi lehetővé

Rúgás gátló 
Termékkód: 301291 
Bruttó ár: 26.500 Ft

- Amerikai, állítható

Szopásgátló 
Termékkód: 30511-6 
Bruttó ár: 4.277 Ft 

- Alumínium

Termékkód Magasság    Bruttó ár

31786C ca. 65mm 256 Ft / db 

31787C ca. 80mm 386 Ft / db

31788C ca. 90mm 443 Ft / db

31789C ca. 105mm 249 Ft / db

Szopásgátló 

Termékkód Termék Kiszerelés Bruttó ár

308081 Palack 250ml 1.873 Ft

308071-1 Palack 
szórófej nélkül 500ml 2.014 Ft

308051 Spay 400ml 2.441 Ft

horizont ezüst spray
Termék kód: 30965
Bruttó ár: 1.886 Ft / 200ml

- Filmbevonatot képző 
  alumínium mikronizált spray
- Vízlepergető
- Légáteresztő
- Véd a kosz és a baktériumok ellen

Istálló fertőtlenítő
Termékkód: 315971
Bruttó ár: 4.314 Ft / 1000ml

- DVG listás! (Német Állatorvos tudományi Társaság)  
- Nagy felületek fertőtlenítésére
- Mélységi tisztítás: alkalmazzon 5%-os koncentrációt 
  3 órán keresztül.
- Minimálisan használható: 0,4 liter használatra kész 
  oldat, négyzetméternyi kezelt területenként

Síkosító gél VETGEL
Termék kód: 301011
Bruttó ár: 1.440 Ft

- Kéz és kar síkosításhoz, 
  vaginális és rektális 
  vizsgálatokhoz

Rúgás gátló 
• Erős modell
• Rögzíti a térdízületet, hogy 
meggátolja, hogy az állat küzdjön

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30206 Galvanizált 2.639 Ft

30206E Rozsdamentes acél 10.070 Ft

Műanyag lábjelölő
Termékkód Színe Bruttó ár

31446-10 Piros 4.917 Ft

31447-10 Kék 4.917 Ft

31448-10 Zöld 4.917 Ft

31449-10 Narancssárga 4.917 Ft

Tépőzáras lábjelölő
Termék kód: 31428
Bruttó ár: 3.284 Ft / 10db

- Kb. 40 cm hosszú
- Piros, zöld, kék, sárga, 
  narancssárga színekben.

Borjútakaró
Termék kód: 7001
Bruttó ár: 9.900 Ft 

- Állítható erős szíjjal, csattal és varrásokkal
- Magas minőségű mosható anyagból
- 80 cm-es hát hosszúságban
- 6 hónap cseregarancia!
A kép csak illusztráció!
A termék olíva zöld színben kapható.

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Szarvtalanító drót
- Erős, könnyen kezelhető

Termékkód Termék   Bruttó ár

30256 10m drót 4.498 Ft

34000C 10m drót 2db fogóval 6.346 Ft

Fém orrgyűrű behelyező
Termékkód: 30262
Bruttó ár: 6.793 Ft 

- Fém szopásgátlókhoz

Szopásgátló 
- Műanyag

Termékkód Szín    Bruttó ár

34105-6 Piros 1392 Ft / db 

34106-6 Kék 1392 Ft / db

34107-6 Fekete 1392 Ft / db
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4

Tejpótló melegítő 
- 2300W
- Optikai működéskijelző
- Kívülről beállítható
- Az egység automatikusan leáll, 
  miután elérte a kívánt  hőmérsékletet, 
  és fenntartja azt
- Nincs megégés
- Vízhatlan
- Már 150mm-nél is működtethető

Termékkód Típus Bruttó ár

300231R Sztandard 59.800 Ft

300232R Teflon bevonattal 80.600 Ft

Szomatikus 
sejtszámteszter folyadék      
Termékkód: 30607F 

Bruttó ár: 1.697 Ft

- A nyerstej sejtszámának   
  meghatározására
- 1000ml-es kiszerelés

Szomatikus sejtszám teszter szettben  
Termékkód: 30607KIT  

Bruttó ár: 5.659 Ft

- A szett tartalma: 
- 1 liter sejtszámteszter folyadék, 
  adagoló üveg, teszt tálca, eredménylap 

Tőgypapír 
Termékkód: 30172

Bruttó ár: 9.721 Ft

- Száraz és nedves tisztításhoz
- Egyszer használatos, így megelőzi a kórokozók átvitelét
- Formaldehid-mentes, biztonságos, nedves állapotában  
  könnymentes
- Erős és bolyhosodás mentes
- Dupla tekercs

Gyapjú tőgykendő
Termékkód: 30618

Bruttó ár: 7.959 Ft

- Gyapjúból
- Mosható, forrázható
- Több, mint 300-szor alkalmazható

Fejővödör 30l
Termékkód: 32811

Bruttó ár: 43.700 Ft 

- Műanyag, belül dupla beosztással,     
  fogantyúval
- Egyénileg tartott tehenek 
  tejtermelésének ellenőrzésére
- Az összes fejőegységhez

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30681H 170mm 1.652 Ft

30682H 180mm 1.725 Ft

30664H 200mm 2.123 Ft

30665H 220mm 2.402 Ft

Fejőházi kötény    
    

Termékkód Szín Bruttó ár

30621 kék 4.314 Ft

30623 fehér 4.314 Ft

Látogató overál
Termékkód: 30661 
Bruttó ár: 3.052 Ft / 10db

- Nagyon tartós
- egyszerhasználatos
- Egyesével csomagolt
- Kapucnival

Látogató overál
Termékkód: 30622

Bruttó ár: 1.801 Ft

- Kiváló minőség
- Kapucnival készítve
- Egy darabos csomagolásban

Tejszűrő, gyapjú  
- 200db/csomag    
    

Próbacsésze, kék       

Termékkód Űrtartam Bruttó ár

30605-2 2 liter 1.077 Ft

30605 1 liter 965 Ft

Termékkód Magasság    Bruttó ár

30720 S 3.024 Ft 

30684 M 3.024 Ft

30685 L 3.024 Ft

30686 XL 3.024 Ft

Eldobható latex kesztyű 
MaiMed GmbH
- Puha és rugalmas anyag
- Nem steril
- Púderezett
- 100db

Nitril fejőkesztyű  
MaiMed GmbH
- Púder mentes
- Rendkívül erős.
- 100 db/csomag
- Nem steril  

Termékkód Magasság    Bruttó ár

30721 S 3.739 Ft 

30687 M 3.739 Ft 

30688 L 3.739 Ft 

30689 XL 3.739 Ft 

Slag mosófej, szóró „Economy”
Termékkód: 30673C
Bruttó ár: 1.988 Ft

- Műanyag betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

Digitális tejhőmérő
Termékkód: 30656C

Bruttó ár: 8.227 Ft

- Mérési tartomány: -50°C -tól +200°C-ig

Tejhőmérő
Termékkód: 31758

Bruttó ár: 2.449 Ft

- Mérési tartomány: -10°C - +120°C

“EUTADIPP” tőgydippszer
Termékkód: 306241 

Bruttó ár: 7.634 Ft
 

- Tőgyápoló folyadék merítésre vagy sprayzésre 
- Az EUTADIPP ápolja és hatékonyan védi a tőgyet
- 5 Literes

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30666H 200mm 2.106 Ft

30667H 220mm 2.394 Ft

Tejszűrő, vatta
- 200db/csomag    

Fejőzsír Melkfett “horizont”    
- horizont minőség
- Preventív tőgyápolás fejés előtt és után
- Tiszta vazelinből (DAB-9-minőség) készült fejőzsír, 
  segíti a masszázst, és védő filmréteggel borítja be 
  a tőgyet a külső hatások ellen

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30600 250ml 1.132 Ft

30601 500ml 1.717 Ft

30602 1000ml 2.737 Ft

30604 5000ml 8.943 Ft

Nagy teljesítményű slag mosófej
Termékkód: 30719C
Bruttó ár: 4.149 Ft

- Sárgaréz betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény, „Thermoguard”
  gumi hővédővel
- Szilárd markolat, még vizes kézzel is
- 7 bar víznyomásig és 70°C 
  hőmérsékletig használható
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Szórófejjel, gumigyűrűvel, lezáró karral és gyors    
  cső csatlakoztatóval
- Lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

Komfortos slag mosófej
Termékkód: 30716C
Bruttó ár: 5.667 Ft

- Cink betéttel és cink szórófejjel
- A burkolat cink öntvény, „thermoguard” gumi 
  hővédővel
- Nagyon szilárd markolat, még vizes kézzel is
- 7 bar víznyomásig és 70°C hőmérsékletig használható
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Lezáró karral és sárgaréz cső csatlakoztatóval

Eldobható lábzsák 10db
Termékkód: 30690
Bruttó ár: 1.030 Ft / 10db

- Rövid
- Rugalmas szalaggal

Eldobható lábzsák 50db
Termékkód: 30617
Bruttó ár: 5.222 Ft / 50db

• Átlátszó
• Hosszantartó, nem csúszós
• Kb. 46 cm magas

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Tőgyfertőtlenítő pohár
Termékkód: 30072

Bruttó ár: 1.991 Ft 

• A tőgybimbók fertőtlenítésére fejés 
után
• Meggátolja, hogy a használt folyadék 
visszafollyon az üvegbe
• A közvetlen betegségátvitel így 
minimalizálható

Termékkód Kivitel Bruttó ár

34183 Kendő 10.862 Ft

34184 Utántöltő 9.406 Ft

Nedves tőgykendő
• 2 az 1-ben
• Tisztít és ápol
• 20 x 23 cm darabonként
• Marhák, juhok, kecskék, sertések 
tisztítására is alkalmas  

Elkülönítő tartály
Termékkód: 30083

Bruttó ár: 18.680 Ft 

- A megnövekedett sejtszámú vagy    
  szennyezett tej elkülönítésére

Tejeskanna, műanyag
- Törés biztos 
- Tej és más élelmiszerek tárolására
- 80°C-ig ellenáll a hőnek 

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30657 5l 11.680 Ft

30658 10l 17.080 Ft

30659 20l 25.274 Ft

30660 40l 42.000 Ft
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Kefe   
   

Termékkód Hossz Bruttó ár

32794 35 cm 1.504 Ft

32793 45 cm 1.791 Ft

Kolosztrum 
mérőeszköz
Termékkód: 31757

Bruttó ár: 7.116 Ft

- Gyors és egyszerű kolosztrum    
  meghatározás 
- A kolosztrumban lévő 
  gammaglobulinok száma 
  meghatározza a borjú
  immunrendszerének állapotát

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30666H 200mm 2.106 Ft

30667H 220mm 2.394 Ft

horizont „Farming“ fejőgép olaj
- Alapolaj
- horizont minőségi termék a hosszú élettartamért

Termékkód Kivitel Bruttó ár

30655 1000 ml 2.273 Ft

30619 5000 ml 8.368 Ft

Műtőgybimbó
Termékkód: 31184C

Bruttó ár: 705 Ft

- Minden fejőkehelyhez megfelelő

Talicska 
- Műanyag puttonyos

- Sav és lúgálló

Termékkód Kivitel Puttonyméret Bruttó ár

Mtal80 80 l 80 x 49 x 27 cm 21.123 Ft

Mtal120 120 l 95 x 67 x 33 cm 29.657 Ft

Mtal180 180 l 109 x 75 x 44 cm 33.924 Ft

Mtal240 240 l 116 x 75 x 40 cm 42.650 Ft

Mtal360 360 l 130 x 70 x 45 cm 49.265 Ft

Szarvasmarha lábfürösztő tálca
Termékkód: 54018

Bruttó ár: 63.600 Ft

- Anyaga polietilén gyanta a hosszú élettartamért
- Egymásba rakható
- Y formájú csúszásmentes kialakítás
- Fogantyúk és nagy leeresztő csavar a kezelés és
  kiürítés megkönnyítése érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás a bombabiztos 
  helyben maradásért
- Kb. 12,5 kg

prémium lábfertőtlenítő 
matrac “SHOOF”
Termékkód: 30976

Bruttó ár: 84.600 Ft 
 
- Nagyon erős, puha, jó nedvszívó anyag
- Az összes folyékony fertőtlenítőszerhez
- Egyszeri töltés 80-100 tehénhez elengendő

Fertőtlenítő matrac
Termékkód: 309681

Bruttó ár: 19.769 Ft

- Nagyon erős, puha nedvszívó anyag
- Használata a fertőzött területek 
  bejáratánál ajánlott
- Áthatolhatatlan anyag, alján és 
  az oldalán nem szivárog el a folyadék

Gumibetétes törlő
Termékkód Kivitel Bruttó ár

31149 45cm 881 Ft

31150 60cm 1.226 Ft

Digitális hőmérő
Termék kód: 31508C
Bruttó ár: 1.257 Ft 

- Szigeteléssel és elemmel 
  ellátott, vízálló
- Azonnali mérésre alkalmas
- Gyors és megbízható
- Kb. 13 cm hosszú
  

Termékkód Hosszúság Bruttó ár

31133 7 m 6.281 Ft

31134 12 m 8.860 Ft

31135 15 m 9.975 Ft

Szizál kötél
- Kb. 18mm vastag
- Kötőfék hurokkal

Bendőmágnes Bendő mágnes behelyező fogó
Termékkód: 31501

Bruttó ár: 4.596 Ft
Termékkód Kiszerelés Bruttó ár

315001C 2 db 1.222 Ft 

315001-12 12 db 4.808 Ft

31500-10 10 db 4.749 Ft

Kuplungos ellető 
tejhasznúnak
Termékkód: 30618

Bruttó ár: 7.959 Ft

Rugós karabíner
Termék kód: 34164
Bruttó ár: 731 Ft / db

- Kerek fogókampó a láncnak
  

Bika orrkarika
Termékkód: 30220C

Bruttó ár: 2.087 Ft /db

Cirokseprű ipari
Termékkód: M000505-a

Bruttó ár: 1.459 Ft 

Cirokseprű 5 varrásos
Termékkód: M000505a

Bruttó ár: 928 Ft

Cirokseprű kis méretű
Termékkód: M500055

Bruttó ár: 725 Ft

Bambuszseprű 170cm
Termékkód: M000504

Bruttó ár: 766 Ft

Kuka
- Műanyag
- Kerekes
Termékkód Méret Bruttó ár

M50016 120l - szürke 9.428 Ft

M500164 120l - zöld 10.479 Ft

M500177 240l 20.956 Ft

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Hengerbála etető, 12 állású
Termékkód: 7002

Bruttó ár: 93.980 Ft 

Hengerbála etető szarvasmarhák és lovak számára
Teljesen horganyzott, időt álló
Átmérő: 2300mm
Országos kiszállítással!

Biosaxon 10kg-os
Termékkód:  7020

Bruttó ár: 1.605 Ft 

Na tartalom 39,3%

Kősó (robbantott)
Termékkód:  7023

Bruttó ár: 100 Ft / kg 

3-40 kg közötti tömbökben
NaCl: 97%

Natúr nyalósó 5kg
Termékkód:  7021

Bruttó ár: 335 Ft

NaCl: 98,1%
Na2SO4: 0,13%
MgSO4: 0,16%

Szelénes nyalósó 5kg
Termékkód: 7022

Bruttó ár: 366 Ft

NaCl: 96,5%
CaSO4: 0,95%
CaCl2: 0,15%
MgCl2: 0,10%
Szelén mint Na2SeO3: 20 mg/kg

Nyalósó nyomelemes

- 38% nátrium, kalcium, kobalt, szelén, foszfor, vas, 
réz, mangán, cink

Termékkód Méret Bruttó ár

31996 2 kg 1.494 Ft (723 Ft/kg) 

31997 5 kg 2.997 Ft (580 Ft/kg) 

Marhaemelő
Termékkód: 34167

Bruttó ár: 29.900 Ft

- 100 cm-es nyitás, 900 kg-ig
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  - A tractorCam™ egy vezeték nélküli felügyeleti
  rendszer munkagépekhez 
- Figyelje a kiválasztott területeket kényelmesen a
  fülkében ülve, mindent élesen látva
- Úgyanúgy használható arató, vetőgépekhez, mint
  rakodó, szállító járművekhez
- Nagy 7”-os, kiváló minőségű LCD monitoron 
- Az LCD monitor 4 csatornás, így egyetlen monitorral
  4 kamerát helyezhet el
- Könnyű és egyszerű telepítés
- Kiváló minőségű kamera, 80°-os látószöggel

  - Éjjellátás akár 25m2-en
  - Praktikus és erős kialakítás
  - Stabil, interferenciamentes jelvétel
  - -20˚C és +50˚C között tökéletesen működik

cowCAM LITE      
Termékkód: 34402

Bruttó ár: 86.900 Ft 
                 

- Egyszerűbb változata a cowCam™ európai sikerterméknek
- 50m-es szabadtéri vezeték nélküli hatótáv
- Kísérje figyelemmel állatait az istálló irodájából – csak egy számítógépre van szükség 
  vagy egy monitorra/TV-re
- Az online opcióval Ön laptoppal vagy mobiltelefonnal felügyelheti állatállományát 
  onnan, ahol éppen tartózkodik – csak egy számítógépre van szükség, 
  amely kapcsolódik az internetre
- Kiváló minőségű kamera éjjellátó üzemmóddal
- 90°-os nagylátószög - tökéletes a nagy területű kötetlen tartásos istállókhoz
- Könnyű telepítés – komplett szett

FarmCam
Termékkód: 34453

Bruttó ár: 210.000 Ft

- FarmCam™ egy vezeték nélküli megfigyelő rendszer állatokhoz, istállókhoz,     
  épületekhez, udvarokhoz
- Akadálymentes környezetben akár 1250 méteres vezeték nélküli kiváló   
  jelvétel!
- Akár 4 kamerát is használhat egy időben, egy monitoron (érintőképernyős)
- Online funkcióval - bárhol, bármikor látja amit a kamerája figyel
- 2 év gyártói garancia!

Kamera
 - hang továbbítás
 - vízálló (-20C és +50C között)
 - 80m2-es terület látás,
 - 40m2-es éjjellátó terület látás
 - 63°-os látószög
 - IP66
 - Felbontás: 800 × 480px
 - Mérete: 151 × 74 × 49mm
 - 330g

Monitor
 - osztott kép (akár 4 kamerának)
 - színes kép
 - zoomolás
 - Felvétel mód
 - Mozgás érzékelő
 - Felbontás: 800 × 480px
 - 184×128×28mm
 - 428g

Egyszerű működés:
1. A kamera képe vezetéken keresztül jut el a kamera kültéri jeladó egységébe.
2. A kamera képe a kültéri antennákkal (jeladóval) jut el az otthoni/irodai   
    vevőbe (másik kültéri antenna).
3. A 7”-os érintőképernyős monitorhoz a kültéri antennán kapott jel kábelen   
    keresztül jut el, és megjeleníti a kapott képeket.
4. A 7”-os érintőképernyős monitort a szélessávú internethez csatlakoztatva       
    bárhonnan figyelemmel követheti a kamera képeit az állatokról 
    / istállóról /épületről / udvarról, akár egy okostelefonnal / laptoppal / tablettel.

TrailerCam 7” - Szett
- A trailerCam™ egy vezeték nélküli felügyeleti rendszer pótkocsira, utánfutóra
- A monitoron kényelmesen nézheti a pótkocsin lévő állatokat, vagy minden egyéb   
  szállítmányát
- Kiváló minőségű monitor 7”-os képátmérővel
- Az LCD monitor 4 csatornás – így egyetlen monitorral akár 4 kamerát lehet használni
- Használható visszapillantó kameraként is – egy második kamerával mindkettő   
  megoldható, azaz a pótkocsin lévő ló figyelése és visszapillantó kameraként a másik  
  kamera használata
- A monitort könnyű felhelyezni a szélvédőre a tartozékként szállított tapadókoronggal.
- Kiváló minőségű kamera éjjellátó üzemmóddal, 80°-os nagylátószöggel
- Könnyű telepítés bármilyen utánfutóba, pótkocsiba (12–24 V)
- Vízálló, robusztus, kiváló minőségű kamera (IP66)
- Vezeték nélküli képátvitel (50 m-es távon belül)
- Sony™ CCD chip a kamerában az optimális képminőség érdekében
- Ajánlott üzemi hőmérséklet: -20º és +50ºC között
- 5m éjjellátó képesség

Termékkód Név Bruttó ár

34406 3,6" monitor 102.800 Ft

34405 7” monitor 117.500 Ft

cowCAM szett     
Termékkód: 34400

Bruttó ár:175.500 Ft
                 

A CowCam™ készülékkel az istállóban Ön akár a hálószobájából is felügyelheti állatait. 
  Önnek kényelmes, biztonságos, míg állatainak csendes és nyugodt!
- Vezeték néküli felügyeleti rendszer állatokhoz
- Optimális felügyeletet nyújt az istállóhoz, vagy akár az ellető karámhoz
- Egyedülálló vezeték nélküli, akár 800m-es hatótávolság
- Kiváló minőségü kamera, éjjellátó üzemmóddal
- Nagy látószögű készülék - így tökéletes a nagy területű, kötetlen tartáshoz is
- A szett tartalmaz egy 2,5”-os LCD monitort is, mely akár egy zsebben is kényelmesen elfér, 
  amivel 2 kamera egyidejű figyelése is lehetséges
- Könnyű telepítés, komplett szett!

Termékkód Termék Bruttó ár

34407 tractorCam tm 150.500 Ft

34455 tractorCam S 194.600 Ft 

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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Ranger A70 GPS
Termékkód: 10852GPSD

Bruttó ár: 199.900 Ft

Ranger A50 GPS
Termékkód: 10745GPSD

Bruttó ár: 182.000 Ft

hotSHOCK A50 GPS
Termékkód: 10613GPSD 

Bruttó ár: 178.000 Ft

Biztonság és kényelem villanypásztorához
Állapot ellenőrzés készüléke felhívásával!
(Díjfizetési kötelezettség nem keletkezik)
Valamennyi, a készülék által küldött SMS az alábbi adatokat tartalmazza:
- A készülék elhelyezkedésének koordinátáit (melyet egy Okostelefonnal
  közvetlenül megtekinthet a Google Maps-on),
- Az aktuális sebességet (amennyiben mozgásban van)
- Az SMS dátumát és idejét
- Az akkumulátor aktuális feszültségét
- A készülék aktuális feszültségét
- A készülék azonosítási számát.

A készülék önálló riasztást küld, ha a lényeges küszöbértékek esnek:
- A 12 Voltos akkumulátor feszültsége 11,2 Volt vagy az alá esik 
  (az akkumulátort tölteni kell).
- Miután a 12 Voltos készülék feszültsége már nem elégséges, a készülék 
  a belső tartalék áramforrásra kapcsol.
- A készülék működését még néhány percig a belső puffer akkumulátor 
  feszültsége biztosítja. Ezt követően a készülék kapcsolatba léphet Önnel   
addig,  míg a villanypásztort egy új 12 Voltos áramforrással össze nem 
kötik.

A készleten lévő horizont GPS készülékek T-Mobile Domino Quick 
feltöltős kártyákkal vásárolhatók meg. A készülékek árai tartal-
mazzák a SIM kártyákat, valamint 600 Ft egyenleget. A T-Mo-
bile Domino Quick kártyák Domino SMS csomaggal érhetők el.
(a tájékoztatás nem teljes körű, további információkért látogasson el 
a www.t-mobile.hu hivatalos oldalra).

Domino SMS (366 napos feltöltés nélküli rendelkezésre állás) 
SMS küldés díjai (Ft/db) 
T-Mobile előfizetőnek küldött SMS: 26 Ft
Más mobil hálózatba küldött SMS: 26 Ft
Külföldi számra küldött SMS: 44 Ft

A Ranger A70GPS, Ranger A50GPS és hotSHOCK A50GPS 
villanypásztorok beépített GPS SECURITY and SMS CONTROL 
készülékekkel szereltek. A  készülékkel akár 5 mobiltelefont is 
regisztrálhat, mely a riasztásokat a készülékre bejelentett valamen-
nyi telefonra megküldi. Az öt mobiltelefon bármelyikéről lekérdezhető 
a villanypásztor állapota. Az állapotot leíró üzenet viszont csak a 
„kérő” telefonra érkezik. Az öt mobiltelefon bármelyike BE vagy KI 
kapcsolhatja a villanypásztort. A riasztások (a villanypász-
tor helyzetének megváltozása, az akkumulátor és a puff-
er akkumulátor feszültségének értékei és a fogadott GPS jel-
ek erőssége) mind az öt mobiltelefonra megküldésre kerülnek.

GPS SECURITY
A villanypásztor helyzete adott. Ha a készüléknek megváltozik a 
helyzete, Ön SMS-ben tájékoztatást kap. Ha tudni akarja, hol van a 
villanypásztora, hívja fel és SMS-ben megkapja annak aktuális 
helyzetét.A villanypásztor egy helyhez rendelt. Ha a villanypász-
tor a meghatározott helyétől több mint 300 m-rel elmozdul, Ön SMS 
tájékoztatást kap (mind az öt mobiltelefonon).A beépített puffer ak-
kumulátornak köszönhetően 24 óráig lekérdezhető a villanypásztor 
helyzete, akkor is, ha a villanypásztort a 12 Voltos akkumulátorról 
lekapcsolják. Így a „megszökött” villanypásztor megtalálható! 

SMS CONTROL
Kapcsolja KI vagy BE a villanypásztort SMS útján. Így például, töb-
bé már nem szükséges nagyobb távolságokat oda- és vissza sétálnia, 
ha esetleges javítási munkálatokat talál a kerítés megvizsgálásakor.A 
villanypásztort SMS útján kikapcsolhatja. A villanypásztort SMS út-
ján be is kapcsolhatja. Az SMS vételét a készülék üzenettel megerősíti.

horizont GPS - SMS Készülékek csak az OMT-nél

Termék név Termékkód Üzemi 
feszültség Tárolt energia Kimenő 

feszültség
Feszültség 500Ohm 

terhelésnél
Áram 

fogyasztás
Kerítéshossz alacsony 

növényzetben
Kerítéshossz magas 

növényzetben 

Ranger A70 GPS 10852GPSD 12V 6,6 Joule 14000V 5400 V 190-920mA 40km 10km

Ranger A50 GPS 10745GPSD 12V 4,4 Joule 9500V 5800 V 140-540mA 20km 2km

hotSHOCK A50 
GPS 10613GPSD 12V 4,2 Joule 9000V 6000 V 540mA 30km 8km

Új kész
ülék

!

Nagyobb tel
jes

ítm
ény!

Ranger A50 
Termékkód: 10745

Bruttó ár: 82.000 Ft

Termék név Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben 

Ranger N80 10742 230V 6 Joule 10000V 5600 V 7 W 40km 4km

Ranger A50 10745 12V 4,8 Joule 10000V 5500 V 100-500mA 20km 2km

hotSHOCK A50 10613 12V 4,2 Joule 12000V 6000 V 500mA 30km 8km

Ranger N80 
Termékkód: 10742

Bruttó ár: 82.000 Ft

hotSHOCK A50 
Termékkód: 10613 

Bruttó ár: 78.000 Ft

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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Terméknév Termékleírás Bruttó ár

GT2 3 db műanyag kaniszterrel 144 000 Ft

GT3 6 db műanyag kaniszterrel 206 000 Ft

GT9 6 db műanyag kaniszterrel 237 000 Ft

GT11 6 db műanyag kaniszterrel 249 000 Ft

GT14 6 db rozsdamentes kaniszterrel 299 000 Ft

GT18 6 db 2 poharas rozsdamentes kaniszterrel 323 000 Ft

GT21 6 db műanyag kaniszterrel 196 000 Ft

GT26 9 db rozsdamentes kaniszterrel 302 000 Ft

GT35 6 db rozsdamentes kaniszterrel 256 000 Ft

GT38 6 db 2 poharas rozsdamentes kaniszterrel 402 000 Ft

GT40 10 db 2 poharas rozsdamentes kaniszterrel 471 000 Ft

Air Liquide konténerek 
6 év vákuum garancia!

Terméknév Termékleírás Bruttó ár

TXT24 6 db műanyag kaniszterrel 183 000 Ft

Taylor Wharton konténer
5 év vákuum garancia!

Terméknév Termékleírás Bruttó ár

YDS-2 3 db műanyag kaniszterrel 52 000 Ft

YDS-3 3 db műanyag kaniszterrel 55 000 Ft

YDS-6 6 db műanyag kaniszterrel 61 000 Ft

YDS-15 6 db műanyag kaniszterrel 107 000 Ft

YDS-30 6 db műanyag kaniszterrel 180 000 Ft

YDS-35 6 db műanyag kaniszterrel 214 000 Ft

OMT Aerospace konténerek 
3 év vákuum garancia!

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

XXII. FARMER-EXPO 2013. augusztus 17-20.
2013. augusztus 17-20.

Debrecen

VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok 
2013. augusztus 30 – szeptember 1.  
Kaposvár, Pannon Lovas Akadémia

OMÉK
2013. szeptember 18-22.

Budapest

Aktuális Kiállítások

Egyszerhasználatos 
kesztyű, 90 cm
Termékkód: 30616K
Bruttó ár: 3.489 Ft / 100db

- 90cm hosszú
- Nem steril
- Szakadás biztos
- Anyaga polietilén

Egyszerhasználatos, 
vállvédős kesztyű
Termékkód: 34147
Bruttó ár: 5.687 Ft / 50db

• Váll, hónalj és mellkas védelem
• Öntapadó
• 120 cm hosszú
• Sérülékeny

Minitube SafeBlue csavaros 
sertés katéter
Termékkód: MT17102
Bruttó ár: 102 Ft

Minitube SoftGilt gombos 
sertés katéter
Termékkód: MT17109
Bruttó ár: 102 Ft

QuickLock 2000 univerzális 
inszemináló pisztoly
Termékkód: MT6905
Bruttó ár: 10.668 Ft

Minitube szarvasmarha katéter
Termékkód: MT0501
Bruttó ár: 32 Ft


