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מלכודות
וכלובי
נשיאה
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מלכודות
וכלובי
חתולים

מלכודת חתולים טומהוק אמריקאית דגם  608עם דלת
אחורית מתרוממת להעברת החתול בבטחה לכלוב ,נעילת
ביטחון ומדרך רחב במיוחד.
מלכודת  TNRהמומלצת ביותר שלנו למחלקות וטרינריות ,לוכדים
ופעילי בע"ח לשימוש יומיומי ולעבודה מאומצת בלכידת חתולי
רחוב קשוחים וחיות בר.
מידה  30*25*80ס"מ  5ק"ג.

מלכודת חתולים ושפני סלע אמריקאית טומהוק בינונית
דגם  606עם דלת אחורית ונעילה 65x24x24.ס"מ

מלכודת חתולים טומהוק עם שני פתחי לכידה ,להצבה במסלול
מעבר של בעל החיים ללא שימוש בפיתיון ,או בלכידה רגילה כאשר
אחת הדלתות סגורה.
חתולים זהירים רבים שמסרבים להיכנס למלכודת רגילה נרגעים ומקבלים
ביטחון כאשר הם רואים דרך המלכודת והכניסה נראית להם בטוחה ולא
מאיימת.
כלי חובה ללוכדים מקצועיים וכמלכודת נוספת למצבים מיוחדים23*23*80 .
ס"מ  7ק"ג .
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מסרק מחיצה לחלוקת המלכודת לשני חלקים ולצורך דחיקת
החתול בעדינות להזרקת תרופה או טשטוש .מתאימה לכל
כלובי ומלכודות החתולים שלנו.

מלכודת סלקטיבית מתקפלת ונוחה מתאימה לחתולים חששנים
שאינם נכנסים למלכודת הרגילה וללכידת חתול מסוים מקבוצת
חתולים ללא לכידות חוזרות של החתולים האחרים ,פשוט מכוונים
לחתול הרצוי.
מציבים את המלכודת ופורסים חוט ארוך ,כאשר החתול הרצוי נכנס
מושכים את החוט והחתול או קבוצת החתולים נלכדים ,בתום הלכידה
מעבירים לכלוב או מלכודת דרך דלת קדמית מתרוממת.
מידות  90x90x35ס"מ משקל 9 :ק"ג

מלכודת גורי חתולים טומהוק אמריקאית ,קומפקטית
ומתאימה לתקרות אקוסטיות ,פיר ביוב וכדומה.
 16*16*48ס"מ
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מלכודות
וכלובי
חתולים

כלוב נשיאה לחתולים חזק במיוחד טומהוק אמריקאי הטוב ביותר
שקיים!!
עם רצפת פלסטיק לכליאת הנוזלים והלכלוך ועם דלת מתרוממת להעברת
החתול מהמלכודת בבטחה
 +נעילת ביטחון לדלת למניעת בריחת חתולים.
הכלוב מתאים בצורה מושלמת למלכודות החתולים שלנו ולכלוב הדחיקה
למעבר חלק ובטיחותי.
מידה  25*28*50ס"מ  3ק"ג

כיסוי

כלוב דחיקה רסטריינר תוצרת  MDCאנגליה הפופולארי בעולם.
עם צד לכניסה ממלכודת ודלת גדולה עליונה להכנסת חתול בידיים או הוצאת
חתול מטושטש.
מידות29*29*46 :
קל משקל ( 2.9ק"ג) ונח לתפעול .יד אחת משמשת לדחיקה והשנייה להזרקה.
יכול לשמש גם ככלוב נשיאה לחתול לאחר הלכידה.

תא אשפוז זמני ומרווח לחתול עם מחיצת הפרדה ופתחים
עליונים
לצורך ניקוי כל תא בנפרד בנוכחות החתול או הכנסה והוצאת החתול
בידיים .דלת כניסה צדדית להכנסת והוצאת חתול פראי מכלוב או
מלכודת .נשיאה כלוב לחיצה .מגיע עם  2קערות למזון ומים שתלויות על
הדופן  +מגש חול לצרכים  +מזרן סופג שניתן לכיבוס.
מידה  35*38*102ס"מ  5.5ק"ג
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מלכודות
גדולות

מלכודת כלבים אמריקאית מתקפלת טומהוק .הטובה בעולם ב  2גדלים
ללכידת כלבים ובעלי חיים גדולים.
מיוצרת מרשת מגולוונת עמידה ואיכותית בגמורים מושלמים ואיכות
גבוהה.
מידה 120או 55*65* 150

מלכודת כלבים בינונית אמריקאית טומהוק ללכידת כלבים ,תנים ,ודרבנים עם דלת
אחורית ננעלת,
לשחרור או תפיסה במוט ריסון להוצאה בטוחה של בעל החיים
מידה  100x55x45ס"מ

מלכודת כלבים מתקפלת קלה מאוד לפתיחה/סגירה ,תפעול והובלה בכל רכב.
המלכודת בנויה מרשת פלדה בציפוי אבץ ועמידה לשנים.
לדגם זה חריץ ייחודי להכנסת מוט הריסון.
מידות :אורך  127ס"מ  xרוחב  51ס"מ  xגובה  61ס"מ .משקל  14.9ק"ג תוצרת אנגליה
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מלכודות
גדולות

מלכודת מאסיבית וחזקה ללכידת כלבים בכל גודל ,דרבנים ,תנים ובעלי
חיים גדולים.
מיוצרת מרשת מגולוונת עמידה ואיכותית בגימורים מושלמים ואיכות
גבוהה .מידות :עומק  120ס"מ רוחב  55ס"מ גובה 65 :ס"מ תוצרת
כחול לבן.

גלגלים פנאומטיים נשלפים אוניברסליים לכל מלכודת הכלבים הגדולות
שלנו ,ההרכבה מהירה ללא כלים

מלכודת עופות מתקפלת המיועדת לתפוס מספר תרנגולות או בעלי חיים
בבת אחת.
העיצוב הייחודי של דלת המלכודת מאפשר לתרנגולות להיכנס
למלכודת ומונע את יציאתן.
רצוי להציב את המלכודת פתוחה כדי שהתרנגולות יקבלו ביטחון ויכנסו
ויחזרו למלכודת.
לאחר יום או יומיים לדרוך את המלכודת וללכוד את כל הלהקה יחד.
המלכודת מתקפלת לצורך הובלה קלה ואחסון.
מידות 105x40x50 :ס"מ משקל 9 :ק"ג
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מוטות
ללכידה

מלקחיים חתולים
ללכידה/ריסון חתולים וגורי כלבים פראיים ולריתוק הומאני ובטיחותי
המאפשר הזזת בעל החיים ,והעברתו לכלוב או חילוצו ממקום מסוכן.

לסו גמיש
 120ס"מ ללכידה/חילוץ כלבים קטנים/בינוניים .כלי עבודה מדהים שמקל
מאוד בלכידת כלבים חמקמקים וחילוץ גורים מתחת למבנה ועוד שימושים
רבים אחרים.

מוט ריסון
לכלבים ובעלי חיים עם שימוש מגוון מאוד מתאים לכלבים אגרסיביים
ותוקפניים .חילוץ חתולים על עץ או מסתור .המוט בעל לולאה נשלטת
שננעלת סביב צוואר בעל החיים ,ומרתקת אותו עד לשחרור יזום של
הנעילה על ידי משיכת הנועל בקצה המוט .אורך המוט  130ס"מ והדגם
הטלסקופי נפתח עד  190ס"מ.

מוט לכידה מהירה
ללכידת כלבים גדולים ואגרסיביים .פלסטיק אקרילי גמיש.
לאחר הלכידה ניתן להשחיל את מוט הריסון דרך מוט זה בכדי לרסן את
הכלב ,ולהעבירו לכלוב או לרכב.

מוט הובלה הומאני פטנט מיוחד ללכידה קלה ומהירה ביד אחת.
מוט אלומיניום עם לולאה ענקית לתפיסה/הובלה/ריסון כלבים.
מקנה נוחות ייצוגיות ובטיחות בלכידה .
ניתן לרסן את בעל החיים לאחר הלכידה ,ולהכניסו לכלוב או לרכב בבטחה.
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מוטות וציוד
נחשים

הוק מוט עזר מאלומיניום באורך מטר ללכידת נחשים והזזת מכשולים.
משמש גם לשליפת נחש ממקום צר ,או כעזר להרמת נחש כבד
כשהמלקחיים אינם מספיקות.

מלקחיים ללכידת נחשים הטובות בעולם תוצרת מידווסט ארה"ב באורך מטר.
בטוחות לשימוש ללוכד ולנחש בכך שהן מאבטחות את הנחש בצורה
מושלמת ומונעות ממנו להתחמק ולא פוגעות בו בשל המבנה הייחודי
שלהם .המלקחיים מספיק חזקות כדי להזיז מכשולים כגון בלוקים
משטחים וכדומה בזמן חיפוש הנחש ללא חשש מכך שיהרסו.

שק נחשים איכותי מתאים לשני
נחשים בו זמנית בשל חלוקה פנימית
נוחה!! מסגרת אלומיניום חזקה ומוט
אלומיניום נשלף לחיסכון במקום.
ניתן לנתק את השק כדי לכבס.
הכפפות הטובות בעולם נגד הכשות נחשים!
מערכת שכבות ייחודית המונעת אפילו כניסת מחט ומגינה מפני כל סוגי
בעלי החיים
דגם R8E 3180של חברת  - Hexarmorהיחידות בעולם עם אחריות
נגד הכשות

פיתון נחשים נוזלי שנועד למשוך
נחשים לתוך מלכודת – לשימוש
במקומות סגורים כמו מחסנים ומבנים
חשודים.
מלכודת המיועדת לתפוס נחשים טועים ולהשיבם לחיק הטבע.
מידות60x25x25 :
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הזרקה
מרחוק

מוט הזרקה  80ס"מ מקרבון גמיש וחזק לטשטוש/תרופות/ריסון
מוט  3ccמוט 12cc
מוט הזרקה טלסקופי  105-250ס"מ  12ccמאלומיניום.
לטשטוש מרחוק ולמתן תרופות לכלבים/פרות/סוסים

הזרקה מרחוק
ערכת בלופייפ חיצי הרדמה הכוללת:
קונוס נשיאה +מוט נשיפה10 +חצים15 +
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רשתות

מוט רשת אמריקאי טלסקופי עם נעילת רשת האיכותי בעולם והמומלץ ביותר
לתפיסת חתולים ,תרנגולים ,ארנבות ,כלבים בינוניים.
ללכידת חתולים פצועים שאינם מגיבים למזון ומלכודות ,לחילוץ חתול
על עץ או בתוך מבנה/מרפאה.
הרשת ניתנת להחלפה.

רשת זריקה חזקה ואיכותית קלה לתפעול ללכידת חתולים ,תרנגולים ,כלבים
ובעלי חיים .מתאימה ללכידה ממרחק של מספר מטרים כאשר לא ניתן
להתקרב לבעל החיים.
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כפפות

כפפות הגנה חזקות ,גמישות ועמידות לנשיכות ושריטות חתולים,
כלבים קטנים ,חולדות ,דורסים ויונקים עד גודל בנוני
עשויות מעור פרה עם בטנת כותנה צפופה מאוד ,חיזוקים ועור כפול
בנקודות התורפה מוצר באיכות גבוהה ומחיר נח עם איכויות של דגמים
יקרים.

כפפות ההגנה הטובות בעולם מפני חדירת נשיכות וריסוק
עצמות
אידיאלי לטיפול בכלבים גדולים .עשויות מעור איילים רך וגמיש
ומרופדות בכבדות ועדיין שומרות על גמישות מפתיעה ביחס לגודלן.
הבטנה נשלפת וניתן לכיבוס.

15

שבבים
וקוראים
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שבבים וקוראים

שבב זיהוי מיני  8mmX1.4mmרגיש במיוחד לקריאה.
מסוג  FDX-Bבתקן  ISOעם מזרק חד פעמי באריזה
סטרילית ל 5-שנים לפחות.
בעל מעטפת למניעת נדידה.

קורא שבבים Datamars ISO MAX 5
האמין והחזק ביותר שיוצר עד היום
בעולם .סורק את כל השבבים הקיימים
ממרחק מדהים של עד  45ס"מ .עמיד
מפני נפילות ונשיכות כלבים .בעל
תצוגה גראפית מרשימה 2000 ,זיכרונות,
סוללת ליתיום נטענת במהירות
ומחזיקה מאות סריקות .שנתיים אחריות
ושירות תיקונים.

קורא שבבים Datamars COMPACT
קומפקטי ואיכותי המסוגל לקרוא בקלות
וביעילות ממרחק  20ס"מ  360מעלות.
תצוגה צבעונית ,סוללת ליתיום עם מטען
אנדרואיד למשרד ולרכב .שנתיים אחריות
ושירות תיקונים

קורא שבבים Datamars OMNI
המודרני והמתקדם בעולם קורא ממרחק עד  35ס"מ 360
מעלות .עם תצוגה צבעונית ,טעינה עם מטען אנדרואיד
למשרד ולרכב 2000 ,זיכרונות .מעבד חדיש ומשוכלל וממשק
נח.
תומך בFDX-B (ISO), FDX-A FECAVA, Trovan HDX :
Avid encrypted
שנתיים אחריות ושירות תיקונים.

קורא שבבים קטן Micro IDעם
סוללה נטענת
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אלונקות
וכלובים
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אלונקות
וכלובים

אלונקות

אלונקה מתקפלת לתיק גב לנשיאת משקל של עד  80ק"ג

מבד סופג (כ1.5 -ליטר נוזלים) וחזק מאוד שניתן לניקוי וכיבוס.
מתאים לחילוץ והובלת בעל חיים פצוע או שאינו בחיים בצורה קלה.
מידה  90 *120ס"מ.

אלונקה עם מסגרת אלומיניום חזקה וגלגלים

קלה לנשיאה תפעול והובלה אפילו ביד אחת .ניתנת לניקוי בקלות ()PVC
מתאימה למרפאה לרכב חילוץ או לכידה .שומרת על בעל החיים מקובע
ובכך מונעת סבל מיותר .מסייעת מאוד מבחינה ויזואלית והומאנית
כאשר נדרש להזיז או להעביר כלב שנדרס או חיה פצועה על הכביש.

מנשא לכלב המיועד להרים ולתמוך בחלק האחורי של כלב מוגבל ולסייע לו
בניידות
מתלה המנשא רך ומרופד סביב בטנו של הכלב וטכניקה נוספת במנשא
מאפשרת להרים בעדינות את גפיו האחוריות של הכלב מבלי להפעיל
לחץ גדול על איברי המין שלו.
חשוב במיוחד לכלבים שסובלים מבריחת שתן או מחלימים מניתוחי
בטן.
הרצועות ניתנות לכיוון בהתאם לגודל הכלב.
המנשא יעמוד במשקל של עד  60ק"ג וניתן לכיבוס.
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כלובים

כלוב פלדה חזק ודקורטיבי לכלבים גדולים ושובבים או פראיים

ניתן להזזה בקלות גם ברצפה משובשת .הדלת ננעלת בטריקה כמו בכלובי אשפוז וטרינריים
או מכלאות יוקרתיות .הכלוב אטום מכל צדדיו למעט בדופן הכניסה בכדי לשמור על הכלב
רגוע ואדיש לתנועות בחדר .ניתן לשימוש כמלונה איכותית עם אופציית נעילה כשעוזבים
את המקום ,כמכלאה זמנית לכלב פראי ,ככלוב אילוף לכלבים מתבגרים מגזעים גדולים,
כתא המלטה ,ככלוב המתנה במספרה או במרפאה ועוד .אפשר לבנות  2קומות .ניתן לפירוק
לצורך העברת דירה .מידות נטו.120H*90W*70D :

כלוב אלומיניום ייעודי לרכב

קל חזק ומתאים לכל סוגי הרכבים המסחריים ,הטנדרים וחלק מהפרטיים.
מיועד להובלת כלבים בצורה בטיחותית ונכונה .חלוקה פנימית במחיצה נשלפת
לכלב אחד או שניים .שני פתחי אוורור בצדדים ושניים מקדימה עם חלונות
נפתחים לטיפול או הכנסת קערת מים .הכלוב בנוי ללא ברגים וחלקים שיכולים
להתפרק בנסיעה ובנוי בצורה מושלמת וייעודית ככלוב לרכב .הכנסה והוצאת
כלב פראי מתבצעת עם מוט הריסון באמצעות חלונית קטנה המאפשרת
הכנסה וטריקת הדלת .מנגנוני טריקה עם נעילה במפתח .משטח עליון ישר
למלכודות וציוד .הכלוב קל לפריקה לצורך ניקוי ואדם אחד יכול לשלוף אותו
מהרכב ולהכניסו נקי .מידה W105*H75*D60
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אודותינו:
חברת קניאס מתמחה בציוד לכידת בעלי חיים ומחזיקה מלאי זמין
של כל הציוד שנמצא בקטלוג .אצלנו תמצאו ציוד איכותי שרובו
מיובא מארצות הברית .מגוון מלכודות טומהוק לחתולים ולכלבים
וציוד ריסון ותפיסה כגון מוטות ,רשתות ,כפפות הגנה ,ציוד לכידת
נחשים ועוד .הכל מהכל במקום אחד.
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