Profesionálne lovné agregáty- ponuka
Slovenská rybárska agentúra (SRYBA) ponúka všetkým rybárom 3.542 položiek
profesionálneho, praxou overeného rybárskeho náradia. V rámci tohto širokého
sortimentu ponúkame profesionálne benzínové lovné agregáty (vysoko účinné a šetrné
k rybám) s kompletným príslušenstvom - stacionárne aj prenosné (na chrbát).

1.Stacionárny lovný agregát - benzínový
Lovný agregát pre profesionálne využite na ichtyologické i rybochovné účely vo všetkých
bežných potočných a riečnych biotopoch (pozitívne odskúšaný v riekach: Váh, Hron, Orava,
Kysuca, Topľa atď.). Lovný agregát dodávame vrátane kompletného príslušenstva s
praktickým podvozkom, ktorý umožňuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu s agregátom aj
v ľahšom teréne. Kilometer dlhý vodič je veľmi prakticky umiestnený v hornej časti podvozku.

Technická špecifikácia:
elektrocentrála: Výstupné napätie 220V s možnosťou 12V, striedavý prúd, výkon 1,2kW, benzínový motor štvortakt.
lovný agregát: Vstupné napätie 220V ako uzavretý okruh (iba dodávané elektrocentrálou), výstupné napätie špičkové 500V, max. prúd 6 A, pulz - vybíjanie kondenzátora, charakteristika - veľmi krátke pulzy (prúd je
šetrný k rybám), frekvencia od 50 - 100 Hz, jednocestný usmerňovač, ovládaný výkon, rozpätie lovného
prostredia (vodivosť vody) od 100 do 1200 uS.
príslušenstvo: dodávané ako komplet vrátane anódovej zostavy, medenej katódy, kilometer dlhého vodiča na
ukladacej cievke a manipulačného podvozku.

2. Prenosný lovný agregát na chrbát - benzínový
Najmodernejší prenosný benzínový lovný agregát zabudovaný na chrbtový nosný rám
(centrála HONDA 1,5kW, alebo silnejšia HONDA 2,94kW). Agregát vhodný najmä do
neprístupných pstruhových a lipňových úsekov tokov s nižšou vodivosťou vody. Nie je treba
ťahať dlhý vodič stovky metrov - anóda sa pripája 5 metrovým vodičom k lovnému zariadeniu
nesenému na chrbte (možnosť súčasne pripojiť až 2 anódy!). Má mnoho ďalších výhod v
porovnaní s výkonovo slabými, často poruchovými batériovými agregátmi, ale i ťažkými
stacionárnymi benzínovými lovnými zariadeniami. Najväčšou výhodou je práve hmotnosť cca
13-15kg (typ s 1,5kW motorom). Ďalšou veľkou výhodou je, že vydrží pracovať podstatne
dlhšie ako zastarané batériové agregáty a má omnoho vyššiu lovnú účinnosť porovnateľnú s
klasickým stacionárnym agregátom.

Technická špecifikácia:
elektrocentrála: HONDA GXV50 - motor 4-takt, 6700 otáčok/min, výkon 1500W
HONDA GXV120 - motor 4-takt, 3600 otáčok/min, výkon 2940W
trojfázový SD generátor, permanentne napájaný, 360 Hz
lovný agregát: impulzné zariadenie - frekvencia: 25-100 impulzov/sek., výstupné napätie: 580/960 V, max
32,0 kW/impulz; jednosmerné zariadenie: výstupné napätie 300/500V, výkon: max. 1300 Watt, hmotnosť: cca
13 -15kg (GXV50) alebo cca 26kg (GXV120)
príslušenstvo: anódová zostava: lovná tyč 2m, oblúk podberáku 30cm oko 6mm, kábel k anóde 5m+konektor
katóda: medený pás - 2,5m dĺžka
voltmeter
ampérmeter
menič napätia
dva jacky pre anódy
jeden jack pre katódu
signalizácia prehriatia
ovládač frekvencie impulzov
bezpečnostný spínač - mŕtvy muž
prepínač jednosmerného a impulzného prúdu

Upozorňujeme, že osoby manipulujúce s lovným agregátom musia absolvovať školenie a skúšky v zmysle §
20 vyhl. MPSVaR č. 718/2002 Z.z.. Slovenská rybárska agentúra organizuje školenia "Obsluha elektrického
agregátu" v súlade s príslušnou legislatívou. Termín najbližšieho školenia oznámime v dostatočnom
časovom predstihu na našej webovej stránke www.sryba.sk.

Kompletný sortiment, poradenský servis pri výbere a cenník obdržíte na t.číslach:

Slovenská rybárska agentúra
Tajovského 261, 038 43 Kláštor pod Znievom


+421 918 300 437 ; +421 907 854 948 ; sryba1@sryba.sk ; sryba@sryba.sk ; www.sryba.sk

