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Popis 

Žádný jiný produkt vynalezený spolčeností Priefert 

neměl větší dopad na odvětví skotu než fixační 

otevírací čelo vynalezeno Marvinem Priefertem  

v roce 1964. Model 91 Headgate je založen na 

originálním designu Marvin a je zdaleka 

nejpopulárnějším hlavním fixačním čelem 

společnosti Priefert.  

HG91 poskytuje bezpečnost jak pro zvířata, tak  

i pro obsluhu, což pomáhá v práci s dobytkem. 

Průjezdová hlavice modelu 91 pracuje v manuálním 

nebo automatickém režimu. 

Vlastnosti 

• Model 91 Headgate pracuje v ručním nebo 

automatickém režimu. Funkci automatického 

zachycení zapnete tím, že posunete páčku 

automatického uchopení dopředu, abyste 

aktivovali pružinu. 

• V automatickém režimu nastavte páku 

samočinného uchycení na přední straně čela  

a vyberte jeden ze čtyř otvorů. 

• Boky jsou konturovány tak, aby se bezpečně 

upevnily kolem krku zvířete. 

• Patentovaný systém neomezeného zamykání 

HG91 je zaručen na dobu životnosti a umožňuje 

perfektní přizpůsobení pro všechny velikosti zvířat 

bez nutnosti úprav. 

• Fixační čelo je navrženo tak, aby bylo uživatelsky 

přívětivé. Všechny páky a držadla jsou umístěny 

tak, že jediný operátor může obsluhovat fixační 

čelo z jednoho místa s minimálním úsilím. 

•Čelo je přizpůsobené pro levý nebo pravotočivý 

provoz. 

• Řetěz opěrky lze snadno upevnit kolem hlavy 

zvířete, aby byl zajištěn snadný přístup pro lékaře 

nebo čtení ušních štítků / tetování. 

• 5 let omezená záruka na zpracování a materiály. 

 

 

 

 

Nastavení automatického provozu 

1. Automatickou páku (2) zaseknout do 

zářezu plechu obslužné páky. Tím se 

napne pružina (6) při otevření krční fixace. 

2. Krční fixaci otevřít obslužnou pákou  

a pomocí distančního držáku (1) nastavit 

požadovanou šířku krku. 

3. Zvíře se samo zachytne, protože distanční 

držák (1) při tlaku zvířete na madlo krční 

fixace bude odlehčený, a pomocí 

gravitační síly se překlopí dolů. Pomocí 

napnutí pružiny (6) budou madla na krční 

fixaci těsně přitlačena na krk zvířete. Zvíře 

nemůže samo krční fixaci otevřít, neboť 

tomu zabrání svěrací zámky. 

4. Zvíře můžete jednoduše propustit pomocí 

obslužné páky (4) vpřed. 

 

Nastavení manuálního provozu 

1. Automatickou páku (2) zvednout nahoru, 

aby nebyla zaseklá v zářezu u plechu  

u obslužné páky. 

2. Krční fixaci lze otevřít obslužnou pákou 

(4). 

3. Jakmile se hlava zvířete dostane  

do chytacího madla krční fixace, uzavřete 

krční fixaci obslužnou pákou (4). 

4. Poté, co jste zvíře ošetřili, můžete  

ho jednoduše pomocí obslužné páky 

propustit vpřed. 

 

Přestavba obslužné páky na druhou stranu je 

možná. Musí k tomu být přebudovány – obslužná 

páka (4), automatická páka (5) a pružina (6). 
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Fixační čelo Priefert 

 

 

1) Distanční držák pro nastavení šířky 

krku s automatickým chodem 

2) Automatická páka 

3) Lišta se svěracím zámkem  

(nutno mazat olejem) 

4) Obslužná páka 

5) Řetězový zářez – zde se zavěsí 

řetěz pro fixaci hlavy 

6) Pružina pro automatický provoz 

7) Otvory pro uchycení fixačního čela 

25mm. 

9) Průvlek řetězu pro fixaci hlavy.  

Užší spony zabraňují vyvlečení 

řetězu směrem nahoru a zabraňuje 

zranění zvířete na nozdrách.  
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Použití řetězu při fixaci 

hlavy 
 


