Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
Tel.: 383 422 511, fax.: 383 423 161
Termíny dodávek cca 1-8 týdnů od objednání.
Rozměry výrobků je možno upravit, dle individuálních přání zákazníka. Ceny jsou pouze orientační, závisí na pohybu cen vstupních zdrojů.
Ceny jsou bez dopravy a bez DPH 21%

Katalog sortimentu k 15.6.2018

Přeprava ryb
k.č.
82-10-001

82-10-002

82-10-003

Produkt

Popis

Přepravní bedna na
ryby-velká
Přepravní bedna na
ryby-malá
Přepravní bedna na
ryby- individuální

Celohliníková přepravní bedna na ryby umožňuje kulturní transport živých ryb do 800–1000

Cena

kg. V bedně je zabudován provzdušňovací systém. Délka 2100mm, šířka 1000mm, výška 35 400,-Kč
1000mm, Objem 2m3, Hmotnost 110kg
Celohliníková přepravní bedna na ryby umožňuje kulturní transport živých ryb do 300–500 kg.
V bedně je zabudován provzdušňovací systém. Délka 1300-2000mm, šířka 980mm, výška 28 600,-Kč
1000mm, Objem 0,8-1,3m3, Hmotnost 70kg.
Celohliníková přepravní bedna na ryby umožňuje kulturní transport živých ryb. Rozměry
upraveny dle požadavků zákazníka Vhodné pro terénní vozidla (Nissan, Mitsubishi, Toyota
atd.)

cena
dohodou

82-10-004 Víko k hliníkové bedně Víko k výpustím AL beden. Odlitek AL

2100,- Kč

82-10-005

Guma těsnící do víka

Rozměr: 15x20mm

46,- Kč/bm

82-10-006

Hadice vzduchovací

porézní hadice k rozvodu vzduchu. Vnitřní průměr 15mm

45,-Kč/bm

82-10-007

Hadice kyslíková

82-10-008

Kříž uzavírací

k zavírání vypouštěcích vík přepravních beden, pozinkovaný

715,-Kč

82-10-009

Šroub těsnící

pozinkovaný, šroub M16

384,- Kč

kompletní, pozinkovaná, s metrickým šroubem, možno koupit i jednotlivé díly

2 150,-Kč

pro bednu výšky 1000mm, pozinkované, rozměr: 320mm x 525mm

1150,-Kč

pro bednu výšky 800mm, pozinkované, rozměr: 320mm x 525mm

1100,-Kč

pro 4 průtokoměry (možnost vyrobit pro různá uchycení a počty průtokoměrů)

3 520,- Kč

0-5l, v případě odběru 4 a více ks sleva 10%

1 480,-Kč

82-10-010

82-10-011

82-10-012

82-10-013

82-10-014

82-10-015

82-10-016
82-10-017
82-10-018
82-10-019

Závora k zavírání
přepravních beden
Šoupě vnitřní k zavírání
beden
Šoupě vnitřní k zavírání
beden
Rozvaděč pro kyslíkové
průtokoměry
Průtokoměr 0-5l
Redukční ventil na
kyslíkovou láhev
Držák na kyslíkovou
láhev
Provzdušňovací
souprava
Rozvody vzduchu a
kyslíku
Přívěsy za O.A. k
přepravě ryb

hadice se třemi řadami mikro otvorů pro dokonalé perlení kyslíku ve vodě. Vnitřní průměr
18mm

Vstupní tlak do 200 bar, výstup tlak max. 10 bar. Regulační dílek 0,5 baru pro lepší
regulovatelnost.
Vhodný do korby nákladního vozu. Pozinkovaný. Pro jednu láhev. Snadná manipulace s lahví.
Na přání vyrobíme jakýkoli držák tlakové lahve či pro více lahví.

220,-Kč/bm

1 850,-Kč

5 390,- Kč

Náhradní hadice kyslíkového a vzduchového rozvodu Do velké přepravní bedny.

3 500,- Kč

Rozvody vzduchu i kyslíku po nákladních vozech, přívěsech a návěsech

cena
dohodou

Komleptně vybavený přívěs dle požadávků zákazníka k přepravě živých ryb

cena
dohodou

Foto

Lodě
k.č.

Produkt

Popis

Cena

Foto

Celohliníková loď určená ke krmení ryb obilovinami a krmnými směsmi. Délka 580cm, šířka
82-20-001 Vyplavovací loď AL 6m 142cm, výška boku 67cm, Nosnost 620 kg, Hmotnost 347 kg Možnost doplnění přepravním 78 900,-Kč
podvozkem.
Celohliníková loď určená ke krmení ryb obilovinami a krmnými směsmi. Délka 398 cm, šířka
82-20-002 Vyplavovací loď Al 4m 129 cm, výška boku 52 cm, délka násypky 150 cm, šířka štěrbiny 20 cm. Možnost doplnění 65 500,-Kč
přepravním podvozkem.
Ocelová loď určená ke krmení ryb obilovinami a krmnými směsmi. Délka 580cm, šířka 142cm,
82-20-003 Vyplavovací loď FE 6m výška boku 67cm, Nosnost 500 kg, Hmotnost 495 kg Možnost doplnění přepravním 64 900,-Kč
podvozkem.
Ocelová loď určená ke krmení ryb obilovinami a krmnými směsmi.Délka 398 cm, šířka 129 cm,
82-20-004 Vyplavovací loď FE 4m výška boku 52 cm, délka násypky 150 cm, šířka štěrbiny 20 cm, Hmotnost 320 kg, Nosnost 39 700,-Kč
600 kg. Ocelový plech 2,5-3mm Možnost doplnění přepravním podvozkem.
82-20-005

82-20-006

82-20-007

82-20-008

Rybářská pramička AL
4m dvoušpicá

Celohliníková, dvoušpicá lovící loď vhodná zejména pro pokládání sítí. Délka 392 cm, šířka
128 cm, výška 45 cm, nosnost 600 kg, hmotnost 92kg. Má dvě vzduchotěsné komory. Možná 28 900,-Kč
je i úprava s lavičkou uprostřed a držáky na vesla.

Rybářská pramička FE Ocelová, dvoušpicá lovící loď vhodná zejména pro pokládání sítí. Délka 392 cm, šířka 128 cm,
4m dvoušpicá
Rybářská pramička AL
3m jednošpicá
Rybářská pramička AL
4m jednošpicá

nosnost 500 kg, hmotnost 170 kg. Má dvě vzduchotěsné komory.

24 600,-Kč

Celohliníková, jednošpicá loď. Délka 300 cm, šířka 115 cm, výška 45 cm, nosnost 300 kg,
Hmotnost 60kg. Al plech 3 mm. Má dvě vzduchotěsné komory, vhodná jako rybářská. Možná 19 600,- Kč
je i úprava s lavičkou uprostřed, navijákem a držáky na vesla.
Celohliníková, jednošpicá loď. Délka 400 cm, šířka 129 cm, výška 45 cm, nosnost 500 kg,
Hmotnost 80kg. Al plech 3 mm. Má dvě vzduchotěsné komory, vhodná jako rybářská. Možná 29 900,-Kč
je i úprava s lavičkou uprostřed, navijákem a držáky na vesla.
Plavidlo je určeno k běžným rybářským pracím. Loď je konstruována jako samonosná, komory

82-20-009

Loď ocelová 6m

na přídi a zádi lodě jsou hermeticky uzavřeny a zajišťují její nepotopitelnost. Jednotlivé díly
jsou vyrobeny z ocelového plechu o síle 2,5 a 3 mm. Délka: 600 cm, šířka: 173cm, hmotnost:

42 800,-Kč

450 kg, nosnost: 540kg.
Plavidlo je určeno k běžným rybářským pracím.Loď je konstruována jako samonosná, komory
82-20-010

Loď hliníková 6m

na přídi a zádi lodě jsou hermeticky uzavřeny a zajišťují její nepotopitelnost. Možná je i
úprava s lavičkou uprostřed. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z hliníkového plechu o síle 3 a 4

74 800,- Kč

mm. Délka: 600 cm, šířka: 173cm, hmotnost: 160 kg, nosnost: 580kg.
Speciální plavidlo přizpůsobené k letním odchytům ryb. Zvýšená šíře a konstrukce lodě
82-20-011

Loď hliníková pro letní zaručuje dostatečné rozvinutí sítě. Úchyt el.motoru na špici lodě. Délka: 440 cm, šířka:
odchyt ryb

145cm, výška boku 40cm, hmotnost: cca 200 kg, nosnost: 580kg. Možnost doplnění

69 800,- Kč

přepravním podvozkem.
Vyplavovací loď

82-20-012

laminátová 4,2m

Laminátová loď určená ke krmení ryb obilovinami a krmnými směsmi. Délka 420cm, šířka
150cm, Nosnost 800 kg, Váha 180 kg Možnost doplnění přepravním podvozkem.

69 500,-Kč

Nakladače
k.č.

Produkt

Popis
(Nakladač ryb s přebírkou a mechanickým keserem)

82-30-001

Kombinované lovící
zařízení LZ100

Mobilní souprava se skládá z lanového nakladače o nosnosti 100 kg, přebírky a mech. keseru.
Tímto spojením vznikla úspora času a provozních nákladů. Dopravu, rozložení a složení
zařízení zvládne jediný pracovník. Doplňkové vybavení váhou dle výběru zákazníka. Zařízení
má schválení k provozu na pozemních komunikacích.

82-30-002

82-30-003

82-30-004

82-30-005

Lovící zařízení LZ50
Nakladač ryb –
vertikální
Nakladač ryb –
vertikální, závěsný
Nakladač ryb – šikmý

Mobilní souprava se skládá z přebírky a mech. keseru. Dopravu, rozložení a složení zařízení
zvládne jediný pracovník. Zařízení má schválení k provozu na pozemních komunikacích.
Slouží k nakládce ryb např. na nákladní automobil, při výlovech ryb. Zařízení má schválení k
provozu na pozemních komunikacích.Nosnost 100 kg.
Lehký vertikální nakladač, zavěsitelný na bočnici nákladního automobilu. Vhodný k použití při
odchytech a výlovech menších rybníků. Nosnost 50kg.
Používá se převážně k nakládce ryb ze sádek. Nosnost 100 kg. S rámem pro váhu.

Cena

Foto

Cena
základní
verze

569

700,-Kč

385 000,-Kč

126 600,-Kč

35 900,-Kč

127 600,-Kč

82-30-006

82-30-007

82-30-008
82-30-009
82-30-010

Nakladač ryb – šikmý, Používá se převážně k nakládce ryb ze sádek s možností nastavení výšky výsypu ryby.

175 800,-Kč
výškově stavitelný
Nosnost 100kg.
Nakladač ryb – šikmý,
Používá se převážně k nakládce ryb ze sádek s možností nastavení výšky výsypu ryby.
223 800,-Kč
výškově stavitelný,
Vybaven podvozkem a převodovkou pro naklápění do sádky. Nosnost 100kg.
samonaklápěcí
Slouží k mechanickému odlovu – vybírání ryb z vyjádřeného nevodu., popř. odlovní sítě.
Mechanický keser
112 900,-Kč
Nosnost: 100 kg
Nakladač ryb –

Výroba nakladačů dle přání zákazníka do specifických podmínek. Například nakladače pro

Cena

individuální
Příslušenství k

nakládání pstruhů atd.
Ke všem nakladačům existuje mnoho příslušenství a variant. Kontaktujte naše techniky pro

dohodou

nakladačům

další informace, tak aby Vám stroj co nejlépe vyhovoval.

Ostatní
k.č.
82-40-001

82-40-002

Popis

Produkt
Mušle vážní hliníková

Novinka
Trojnožka k vážení

Cena

Použití pro vážení cca 100 kg ryb

7 900,-Kč

Pozink nebo syntetická barva

3 900,- Kč

82-40-003 Vysazovací rukávec 4m s rámem

3 900,-Kč

82-40-004 Vysazovací rukávec 6m s rámem

4 390,-Kč

82-40-005 Vysazovací rukávec 8m s rámem

5 390,-Kč

82-40-006 Vysazovací rukávec 10m s rámem

6 390,-Kč

82-40-007

82-40-008

82-40-009

82-40-010

Oblouk na keser
kaprový
Rám na přívlač
s vnitřním rámem

Novinka
Káď laminátová

Novinka
Káď laminátová silná

pozinkovaný, s vnitřním rámem, průměr 42 cm

350,-Kč

pozinkovaný, s vnitřním rámem, šířka 65 cm, hloubka 53 cm

500,- Kč

objem:550l, Stěna 4mm

4 500,-Kč

objem:550l, Stěna 6mm

5 500,-Kč

Vyrábí a dodává:
Blatenská ryba spol. s.r.o. Na Příkopech 747, Blatná 388 01
Tel. 383 422 511, 383 422 512. Stanislav Solar- Vedoucí střediska 777 762 475, Josef Dlouhý- Mistr 777 632 195
e-mail:blatenska.ryba@blatna.net, s.solar@blatna.net, www.blatenskaryba.cz

Foto

k.č.
82-S1-00

k.č.

Popis

Produkt
Opravy

a

generální Provádíme opravy těles lodí i mechanizmů pohonu a sečení. Opravy a úpravy přepravních

opravy žacích lodí

podvozků

Produkt

Popis

82-S2-00 Výroba stavidel

Cena

Foto

cena
dohodou

Cena
cena
dohodou

Foto

