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MULTIFUNKČNÍ FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT 
 

Vážený zákazníku! 
Zakoupil(a) jste si multifunkční fixační klec pro skot. Abyste mohli dlouhou dobu Vaší klec používat, 

přečtěte si, prosím, následující návod k použití, údržbu a bezpečnostní pokyny. 
 

Účel použití zařízení:  
Multifunkční fixační klec pro skot je určena k fixaci zvířete pro provádění zootechnických či veterinárních 
zákroků a ošetřování paznehtů. 

 

Popis klece: 

Celá konstrukce klece je ocelová, se žárově zinkovaným povrchem. Výplně boků jsou vyrobeny z 
voděodolné překližky, podlaha je dřevěná – dub. Popruhy a lana jsou vyrobeny z materiálu 
bavlna/polyester. Podvozek má PP transportní kolečka a gumová nafukovací kola. 

 Základní prvky konstrukce klece:  

  1. Rám klece včetně dřevěné podlahy 
2. Chomoutová (krční) fixace včetně ovládání 
3. Držák předních končetin 
4. Naviják předních končetin 
5. Boční posuvné dveře – pravé, levé 
6. Naviják na vyvěšovací pásy zvířete 
7. Naviják zadních končetin 
8. Příslušenství (navíjecí lana na přední nohy, zadní nohy, podbřišníkový pás včetně řetězu) 
9. Doplňky (držák brusky, spreje) 
10. Otočná přední branka (záchytný koš) (není součástí základní dodávky klece) 
11. Zadní dveře (nejsou součástí základní dodávky klece) 
12. Podvozek určený k přepravě a manipulaci s klecí (není součástí základní dodávky klec 
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Bezpečnostní pokyny: 

a) Fixační klec smí být používána pouze k účelu, ke kterému je vyrobena a po seznámení pracovníka 
s návodem k obsluze. 
b) Pro bezpečnou obsluhu výrobce doporučuje přítomnost co nejmenšího počtu lidí, nejlépe 2 až 3 
proškolení pracovníci. 
c) Je zakázáno vstupovat do klece současně se zvířetem a to včetně snahy vtahovat za sebou zvíře 
do klece bez ohledu na délku vodícího provazu či řetězu. 
d) Je třeba dodržovat postup práce při zajišťování zvířete v kleci. 
e) Klec nesmí být použita k přepravě osob, zvířat a jiných věcí. Výrobce nenese odpovědnost za 
zranění, která vzniknou nedodržováním pokynů bezpečnosti práce a současně ani nárok na 
reklamaci škod způsobených nevhodnou obsluhou. 

Návod k obsluze: 

Transportní poloha - při této poloze jsou všechny pohyblivé součásti jsou zajištěné, sklopené či 
odstraněné z klece tak, aby nemohly při přepravě samovolně vypadnout. Pro manipulaci nebo přepravu 
fixační klece jsou určeny přední transportní kolečka a podvozek klece sestávající se z kovové části a 
gumových kol. Kovový rám se nasune do kruhových úchytů na podlaze klece (1). Do druhého konce rámu 
se nasune lano určené při pracovní poloze pro fixaci zadních končetin (2). Konec lana je opatřen kovovým 
hákem, který se zahákne do konce podvozku. Pomalým plynulým navíjením lana (podobně jako při zdvihu 
zadních nohou) se klec dostává do manipulační polohy (3), kdy se hmotnost klece přesouvá na kola. 
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Manipulace a transport: 

 

Pracovní poloha: 
 Klec stojí rámem na rovném povrchu s dostačujícím volným prostorem okolo klece. 

Všechny pohyblivé součásti jsou v poloze umožňující jejich využívání při práci a možnost volného 
vstupu zvířete do klece, přední plastová kola jsou demontována. 

Vlastní práce se zvířetem v kleci se provádí ve třech fázích: 

1. Fáze – vstup zvířete do klece: 
 
Při vstupu zvířete do klece je klec usazena v pracovní poloze. Při dodávce záchytného předního 

koše se musí zavřít pomocí bezpečnostního uzávěru,aby zvíře nemohlo proběhnout. Současně je 
pootevřena chomoutová fixace tak, aby mohlo zvíře prostrčit hlavu, ,boční dveře jsou zavřeny a 
zajištěny, vyvěšovací pásy jsou staženy a zadní dveře jsou otevřeny. 
 
2. Fáze – fixace zvířete v kleci a vlastní práce s fixovaným zvířetem 

 
Po vstupu zvířete do klece je nejdříve zajistit hlavu zvířete uzavřením chomoutové fixace. 

Následuje podvlečení a zajištění břišního popruhu, který zvedáme ovládacím volantem. Břišní 
popruh neslouží k zvedání zvířete, ale pouze k jeho nadlehčení, zajištění proti pádu a vyvolání 
reflexu strnulosti. Zadní část těla zvířete zafixujeme pomocí řetězů, které podvlékneme pod 
pravou a levou zadní kýtou zvířete, výšku potom upravujeme opět ovládacími volanty. 
Zadní 
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Zadní nohy zajistíme potom snadno pomocí lana, na konci kterého se nachází záchytné oko. Samotné 
zvedání probíhá na základě přitahování lana za zadní zvedací otočnou část klece. 
 
Po zafixování zvířete je možno zcela otevřít zadní dvířka a provádět veterinární či zootechnické zákroky. 
Proti omezení kopnutí zvířete je možné doplnit klec spodními dveřmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro rektální úkony a inseminaci se otevřou zadní horní dveře klece. 
Pro ošetřování paznehtů je třeba zvíře zajistit stejně jako pro veterinární zákroky a navíc je třeba postupně 
fixovat jednotlivé končetiny 
 
   
 

 

 

 

 

 

3. Fáze – uvolnění zvířete a výstup z klece 
 
Po ukončení prováděného zákroku je potřeba uvolnit končetinu z držáku, povolí se naviják a 

uvolníme provazy z končetiny, následně zcela uvolníme vyvěšovací pás zvířete, otevřeme přední 
záchytný koš a teprve potom zcela otevřeme chomoutovou fixaci. 

Údržba: 

Zařízení je konstruováno tak, aby vyžadovalo od uživatele minimální údržbu. Přesto výrobce 
doporučuje před každým použitím klece kontrolovat funkčnost jednotlivých prvků. Po ukončení práce v 
kleci výrobce doporučuje řádné umytí klece, případně i desinfekci zvláště při přesunech mezi různými 
stájemi. 

Dále výrobce doporučuje v pravidelných intervalech promazávat pohybové prvky klece (otočné 
hřídele apod.) 

Fixace předních končetin pomocí  
zajištění řetězu do zarážky 

Fixace zadních končetin pomocí 
lana a trubkového držáku s okem 
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Technická data 

 Klec R1 Klec R2 

 Vnitřní rozměr Vnější rozměr Vnitřní rozměr Vnější rozměr 

Délka (mm) 1 750 1 860 1 850 1 960 

Šířka (mm) 840 1 470 840 1 470 

Výška (mm) 1 550 1 950 1 600 2000 

Hmotnost (kg) cca 410 cca 420 

 


