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CHWYTAK CIĘŻKI NA PSY AGRESYWNE 
 
W oparciu o naszą sprawdzoną konstrukcję chwytaków 
Grasper opracowany został chwytak ciężki na psy agresywne, 
przeznaczony do wykorzystania w przypadku psów, które 
uznano za niebezpieczne. Posiada on odpowiednio 
wytrzymałą konstrukcję - na przykład, uchwyt wykonano z rury 
o średnicy 32 mm z wysokiej klasy aluminium, podczas gdy 
sama smycz została przetestowana z obciążeniem 
wynoszącym 350 kg. Gdy pies zostanie  zabezpieczony, 
smycz można utrzymać w żądanym położeniu za pomocą 4-
pozycyjnej blokady. Smycz można, jeżeli jest to konieczne, 
natychmiast zwolnić za pomocą obsługiwanego sznurem 
sprężynowego zatrzasku. Mocna plastikowa nakładka w dolnej 
części uchwytu, chroni zęby zwierzęcia, jeżeli próbuje ugryźć 
chwytak. 
 
Waga 1,4 kg (około) 
 
107-302 Chwytak ciężki na psy agresywne, krótki - 50 cm 
107-303 Smycz zamienna - 50 cm 
 
107-300 Chwytak ciężki na psy agresywne - 100 cm 
107-301 Smycz zamienna - 100 cm 
 
107-304 Chwytak ciężki na psy agresywne, b. długi - 150 cm 
107-305 Smycz zamienna - 150 cm 

 

 

 

 

 

 

CHWYTAKI AMERYKAŃSKIE TYPU 
KETCH-ALL 

 
 
Sprawdzone w praktyce od dziesięcioleci w najcięższych 
warunkach polowych, nie ma lepszego chwytaka pętlowego 
niż chwytak Ketch-All. Posiada wszystkie funkcje wymagane 
przez użytkowników, w tym drążek z lekkiego aluminium 
lotniczego, obrotową głowicę, mechanizm automatycznego 
blokowania, błyskawiczne zwalnianie, tuleja ochronną 
chroniącą przed gryzieniem trzonka, antypoślizgowe okładziny 
gumowe, pętlę powlekaną winylu itp., a ponadto jest dostępny 
w dwóch długościach. Jest to podstawowy element 
wyposażenia dla wszystkich osób pracujących przy obsłudze 
zwierząt. Przeznaczony do kontrolowania położenia głowy 
zwierzęcia, nie do podnoszenia. 
 
Uwaga: im dłuższy jest drążek, tym większy jest stopień 
otwarcia pętli. Wykonany z grubych rur aluminiowych. 
Dostępna jest również wersja chwytaka wykonana ze stali. 
 
112-307-4 Chwytak amerykański Ketch-All o dł. 122 cm 
111-309-4 Linka zamienna 
112-307-5 Chwytak amerykański Ketch-All o dł. 152 cm 
111-309-5 Linka zamienna 
112-308-4 Chwytak ze stali nierdzewnej Ketch-All o dł. 122 cm 
112-308-5 Chwytak ze stali nierdzewnej Ketch-All o dł. 152 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHWYTAKI ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
Wyłącznie z naszej firmy i 
zaprojektowane 
w sposób zapewniający wyjątkową 
odporność w tych sytuacjach, które 
mogą powodować wygięcie lub 
nawet pęknięcie chwytaka 
standardowego. Wykonane tak 
samo, jak aluminiowe chwytaki 
Ketch-All  
ale z bardzo mocnym drążkiem ze 
stali nierdzewnej. 
Trochę większa waga, ale z 
doskonałym wyważeniem i 
odczuciem podczas działania. Z 
pewnością warte 
dodatkowych kosztów. 

Dostępne są w dwóch rozmiarach 
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