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 Pałka BITE STICK 
 
Najbardziej nowoczesny i skuteczny środek zapobiegający 
atakowi psa. 
Idealne narzędzie dla wszystkich profesjonalistów, którzy stykają 
się z potencjalnie niebezpiecznymi psami. Pałki Bite Stick są 
teleskopowo wysuwanymi pałkami, które można nosić na pasku 
lub w kieszeni i które są gotowe do natychmiastowego użycia w 
celu utrzymania na dystans atakującego psa. Wystarczy 
potrząsnąć pałką do przodu, aby ją otworzyć i uzyskać kontrolę 
nad sytuacją jako "samiec alfa". 25 cm długości w stanie 
złożonym, 66 cm długości po rozłożeniu. 
 
Wykonana z litej stali, aby odstraszyć psy od gryzienia, 
wyposażona w antypoślizgowy uchwyt, jest prostym narzędziem, 
które ochroni użytkownika, gdy nic innego nie może już pomóc. 
 
Uwaga: Przed zamówieniem produktu, należy uzyskać pisemną 
zgodę od miejscowej policji, którą należy przesłać wraz z 
zamówieniem. Jeżeli nie otrzymamy tego pisma, niestety, nie 
będziemy mogli dostarczyć tego przedmiotu. 
 
106-524 Pałka Bite Stick o dł. 66 cm 
106-525 Skórzany futerał 

 

 

 
 
 
 
 
 
Chwytak do kotów CAT GRABBER 
 
Prosty i skuteczny sposób chwytania i uzyskiwania i kontroli nad 
kotami. Chwytak do kotów Cat Grabber jest powszechnie 
stosowany w sytuacjach ratunkowych, w których kot znajduje się w 
przestrzeni zamkniętej lub poza normalnym zasięgiem. Jest 
szczególnie przydatny podczas obsługi dzikich kotów, ponieważ 
eliminuje konieczność manualnego kontaktu ze zwierzęciem, a 
tym samym ryzyko obrażeń u personelu. 
 
Chwytak Cat Grabber składa się z uchwytu stalowego o długości 
76 cm, który na jednym końcu uformowany jest w kształt szczęki. 
Szczęka ta pasuje do ruchomej szczęki wspomaganej sprężyną i 
uruchamianej za pomocą linki zamocowanej do uchwytu na końcu 
od strony operatora. Szczęki te pokryto tworzywem sztucznym, 
aby zminimalizować dyskomfort chwytanego zwierzęcia, a cały 
chwytak jest lekki i łatwy w użyciu. W razie potrzeby, kot może 
zostać szybko zwolniony. 
 
Długość 76 cm. 
 
180-305 Chwytak do kotów Cat Grabber 
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