
Páska 10 mm I 4 x 0,16 mm I 250 m

1x

Sloupek 156 cm I 11 oček

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada s vyšším ohrazením,  vhodná pro psy, koně  
a ostatní citlivá zvířata. Tímto setem vymezíte pro zvířata 
bezpečný prostor, kde se mohou volně pohybovat nebo 
naopak zamezíte vstupu zvířat do určitých nežádoucích míst.  
Pro vymezení prostoru až do 250 m obvodu a výška ohrazení až 
136 cm. 

fencee mini M06 je univerzálně použitelný pro krátké, střední  
i dlouhé ohrady a především pro citlivější zvířata jako jsou 
psi, koně a další. Kompaktní moderní  konstrukce ohradníku  
s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř 
nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED 
kontrolky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou 
poruchu na ohradníku.

Zkoušečka diodová 12 kV 
se zemněním

Ohrazení I až 250 m v jedné řadě
Generátor I fencee mini M06
Výkon I 0,6 J
Napětí I 9500 V
Zdroj I Síť 230 V 

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého generátoru:

1x

www.fencee.cz

SET elektrického ohradníku pro koně, 
poníky, psy, zajíce - síťový zdroj 
páska 250 m

SET standard plus

Páska 10 mm I 4 x 0,16 mm I 250 m

www.fencee.cz

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění, s kontrolní zkoušečkou v sadě. 

Výška ohrazení 136 cm.

1x

Sloupek 156 cm I 11 oček

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada s vyšším ohrazením,  vhodná pro psy, koně  
a ostatní citlivá zvířata. Tímto setem vymezíte pro zvířata bez-
pečný prostor, kde se mohou volně pohybovat nebo naopak za-
mezíte vstupu zvířat do určitých nežádoucích míst. Pro vymezení 
prostoru až do 250 m obvodu a výška ohrazení až 136 cm. 

fencee mini M06 je univerzálně použitelný pro krátké, střední  
i dlouhé ohrady a především pro citlivější zvířata jako jsou psi, 
koně a další. Kompaktní moderní  konstrukce ohradníku s vypí-
načem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí 
praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrol-
ky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou poruchu 
na ohradníku.
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Zkoušečka diodová 8kV 

se zemněním

Výška ohrazení 136 cm
Detail vedení pásky: 10 mm  
nerez 4 x 0,16 mm  I  250 m

Ohrazení I až 250 m v jedné řadě
Generátor I fencee mini M06
Výkon I 0,6 J
Napětí I 9500 V
Zdroj I Síť 230 V 

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého generátoru:

1x

SET standard plus

Páska 10 mm I 4 x 0,16 mm I 250 m

www.fencee.cz

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění, s kontrolní zkoušečkou v sadě. 

Výška ohrazení 136 cm.

1x

Sloupek 156 cm I 11 oček

10x

Zemnící tyč I 100 cm

1x

1x

Kompletní sada s vyšším ohrazením,  vhodná pro psy, koně  
a ostatní citlivá zvířata. Tímto setem vymezíte pro zvířata bez-
pečný prostor, kde se mohou volně pohybovat nebo naopak za-
mezíte vstupu zvířat do určitých nežádoucích míst. Pro vymezení 
prostoru až do 250 m obvodu a výška ohrazení až 136 cm. 

fencee mini M06 je univerzálně použitelný pro krátké, střední  
i dlouhé ohrady a především pro citlivější zvířata jako jsou psi, 
koně a další. Kompaktní moderní  konstrukce ohradníku s vypí-
načem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí 
praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrol-
ky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou poruchu 
na ohradníku.
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Zkoušečka diodová 8kV 
se zemněním

Výška ohrazení 136 cm
Detail vedení pásky: 10 mm  
nerez 4 x 0,16 mm  I  250 m

1x

Ohrazení I 250 m
Generátor I fencee mini M06
Výkon I 0,6 J
Napětí I 9500 V
Zdroj I Síť 230 V 

1x Kabel zemnící 150 cm 1x Kabel připojovací 100 cm
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1x Výstražná tabulka

Součástí každého balení:

SET standard plus
Ohrazení I 250 m
Generátor I fencee mini M06
Výkon I 0,6 J
Napětí I 9500 V
Zdroj I Síť 230 V 

Páska 10 mm I 4 x 0,16 mm I 250 m

8
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013196

Praktické, mobilní, jednoduché na zprovoznění, s kontrolní zkoušečkou v sadě. 

Výška ohrazení 136 cm.

1x
Sloupek 156 cm I 11 oček

10x

Zemnící tyč I 100 cm Výstražná tabulka

1x1x
1x

Kompletní sada s vyšším ohrazením,  vhodná pro psy, koně 
a ostatní citlivá zvířata. Tímto setem vymezíte pro zvířata bez-
pečný prostor, kde se mohou volně pohybovat nebo naopak za-
mezíte vstupu zvířat do určitých nežádoucích míst. Pro vymezení 
prostoru až do 250 m obvodu a výška ohrazení až 136 cm. 

fencee mini M06 je univerzálně použitelný pro krátké, střední 
i dlouhé ohrady a především pro citlivější zvířata jako jsou psi, 
koně a další. Kompaktní moderní  konstrukce ohradníku s vypí-
načem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí 
praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrol-
ky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou poruchu 
na ohradníku.
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Zkoušečka diodová 8kV I se zemněním

1x

Výška ohrazení 136 cm.
Detail vedení pásky: 10 mm  
nerez 4 x 0,16 mm  I  250 m

www.fencee.cz
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