GẬY PHÁT XUNG
KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT BẰNG TAY

TẦM KIỂM SOÁT CỦA GẬY PHÁT XUNG

Gậy phát xung chuyên nghiệp

Mạnh mẽ, Linh hoạt và Lựa chọn

(G05652/G05651)

Trục siêu bền và là mẫu thiết kế hàng đầu, chế độ chuyên nghiệp linh hoạt và mạnh mẽ để tiếp
nhận chuyển động đột ngột của động vật – làm giảm sự căng thẳng cho người sử dụng và động vật.

Pin sạc (SG250)
Lựa chọn hiệu quả, bền và có thể sạc lại để quản lý động vật nuôi.

55cm shaft shown*

Pin tiêu chuẩn (SG150)
Mạnh mẽ, phát xung an toàn ngay lập tức để sử dụng với pin dùng một lần.

30cm shaft shown*

* Length includes handle
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CHUYÊN NGHIỆP

Có hai chế độ: Tăng dần
Và Đủ điện

Chế độ tăng dần

Chế độ đủ điện

•

•

(G05652)

(G05651)

Đăng ký độc quyền sáng chế, chế độ tăng
dần dòng điện theo thời gian thực – năng
lượng tăng dần cho đến khi động vật di
chuyển.

•

Chức năng đầy đủ sức mạnh của dòng điện
tiêu chuẩn

Giảm tác động đến gia súc bằng cách
giảm thiểu cú sốc điện lên động vật ,đặc
biệt quan trọng đối với việc xử lý động
vật trước khi giết mổ.

•

Dẫn đầu về thời gian sử dụng pin lâu dài.

•

Hiệu quả cao và sử dụng 4 pin lớn cỡ D.

•

Pin sử dụng được 2 tháng trong các
sử dụng chuyên nghiệp điển hình.

Pin bền bỉ

TRỤC SIÊU BỀN

ĐẦU CÁCH ĐIỆN HOÀN TOÀN KÍN

•

Trục nhôm thép mạ kẽm cung cấp sức
mạnh độc đáo và linh hoạt

•

Thiết bị lắp ráp hoàn toàn kín để bảo
vệ chống lại độ ẩm

•

Trục siêu bền để tiếp nhận chuyển
động đột ngột của động vật, giảm căng
thẳng cho người sử dụng và sản phẩm

•

Tháo rời dễ dàng và có phụ tùng thay thế.

•

Đai ốc lớn để tránh bị vỡ.

•

Trục 89cm bao gồm cả đầu trục;
Trục thay thế 59cm,89cm,107cm.
(G05653, G05654, G05655).*

* Lengths include handle

GẬY PHÁT XUNG

GẬY PHÁT XUNG

PIN TÍCH HỢP

PIN TIÊU CHUẨN

PREV 150

PREV 250

Cáp sạc (SG003)

Thiết lập với pin tích
hợp có thể sạc lại (bao
gồm sạc)

Cân bằng và cầm tay
thoải mái

Dây đeo cổ tay an
toàn với nút khóa
clip

Trục dành cho đầu gậy sử dụng pin
sạc và pin tiêu chuẩn
•

Linh hoạt giảm nguy cơ hư hỏng

•

Đai ốc lớn tránh bị vỡ

•

Đầu tiếp xúc bằng đồng cho hiệu quả
tốt nhất.

•

55, 82, 107cm để lựa chọn.*

Dây
đeo cổ
tay an
toàn

Pin dùng một lần

SG055

SG082

SG10
7

* Lengths include handle
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