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USPÁVÁNÍ ZVÍŘAT 

Ceník narkotizačních zbraní a příslušenství TELINJECT 2018 
Spotřební materiál v menších množstvích je možné objednat výhodněji prostřednictvím našeho e-shopu na 

uvedených internetových stránkách. 

U všech těchto narkotizačních zbraní je možnost plynulé regulace energie výstřelu. 

Při prodeji pušek a pistolí (zbraně kat. C a D) se opíráme o Zákon č. 119 v platném znění. 

Označení Popis Cena v Kč/1ks 

 (bez DPH) 

 

 

FOUKAČKOVÉ SETY  vč. spotřebního materiálu a plnící sady. Foukačky s účinným dostřelem 10-18m! 

 

SET B 11 

 

SET 515.C 

Foukačka 11mm, 1m, 3x střela 3 ml, 1x střela 2 ml, 1x střela 1 ml, 5x jehla 

1,1x30 mm, 5x jehla 1.1 x 38 mm, plnící SET, transportní obal. 

Foukačka „ FARMER“, délka 1,4 m, průměr 14 mm. Ideální pro střely S50B 

Obsahuje 5ks střel a jehel, plnící set FUL50 a tréninkové jehly, obal. 

4.350,- 

 

4.900,- 

 

SET B 16 

 

Foukačka 16mm, 1m, 3x střela 3ml, 2x střela 5 ml, 3x jehla 1,5 x 30 mm, 2x 

jehla 1,5 x 38 mm, 3x cvičná jehla, 10 plastových stabilizátorů, plnící SET, 

klíč na jehly, transportní obal. 

5.600,- 

 

   

   

 

PISTOLE – dostřel 35m, zbraně kategorie „D“, nevyžaduje registraci u Policie ČR. Vyžadujeme převzetí 

zodpovědnou osobou. 

 

     

 

PL4-CO* 

 

PL4-F* 

 

 

FLPV 

NPL-CO2 

 

 

NOVINKA. Celokovová pistole, nástupce modelu 1V.31 NPL 

S CO2 zařízením v ceně, zadní nabíjení, karbonová hlaveň 11 mm. 

NOVINKA. Celokovová pistole, nástupce modelu 1V.31 NPL-F 

Pouze s nožní pumpou v ceně, jinak stejná výbava jako PL4-CO 

 

nožní pumpa k PL4-F s manometrem samostatně, NOVÝ MODEL 

CO2 zařízení k PL4-CO samostatně 

 

*AKČNÍ CENY. Možná kombinace nožní pumpy a CO2 zařízení. 

 

  14 000,- 

 

  11 600,-  

 

 

    2.500,- 

    5.500,- 

 

 

 Pro střelbu dále potřebujete spotřební materiál. VARIO SET  a případně 

bombičky CO2C3 (viz dále v tomto ceníku). 

 

 

   

PUŠKY/PISTOLE – účinný dostřel 50-70m , zbraň kategorie „C“. Policie ČR vyžaduje registraci. Zbraně 

jsou vyrobeny v EU a vyhovují všem požadavkům.  Jsou typově schváleny pro použití v ČR. Na objednávku 

je námi dodávána i kusově schválena a označená značkami ČZZS.  

Při uzavírání objednávky na nákup této zbraně požadujeme kopii Vašich dokladů (ZP, ZL u právnických 

osob). Předání – převzetí zbraně probíhá osobně a zodpovědnou osobou. 

V případě celkové platby předem, dodáme a předvedeme pušku u Vás (po celé ČR) a neúčtujeme 

dopravu. 

Dodáváme i na Slovensko. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte. 



 

 

 

GUT. 50 

 

 

 

 

 

Komfortní univerzální puška s kontrolním manometrem, karbonovou hlavní 

31L2 a vestavěným plněním CO2 , (CO2C3), vhodná i pro optický  

zaměřovač, transportní kufr a čistící nástroj v ceně. Pro střelbu nutno doplnit 

spotřební materiál, např. VARIO SET a CO2C3. Možné doplňky: nožní 

pumpa (FLP), hlaveň 51L2/GUT.C průměr 13 mm pro 5 - 20ml střely. 

Nabíjení střel zadem. Dostřel 70m i více.  SERVISNÍ ZÁKAZNICKÁ 

KARTA v ceně. Sleva na spotřební materiál a případný servis. 

   

43.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5V. 

 

5V.S 

 

 

 

 

 

FLPG * 

 

Puška GUT. 50 byla vyhodnocena jako nejlepší narkotizační zbraň ve své 

kategorii. Tvar pažby a těla zbraně odpovídá lovecké palné zbrani. Pažba 

vyrobena z ušlechtilého dřeva. Má ochranné a ergonomické prvky. 

Manometr v zorném poli střelce, plynulá změna tlaku (výkonu) zbraně i 

před výstřelem. 

Pistole, zadní nabíjení, karbonová hlaveň 11mm, standardní plnění CO2 

bombičkami CO2C3,dostřel 40m, NOVINKA 2016 

Pistole s odnímatelnou dřevěnou pažbou, zadní nabíjení, karbonová hlaveň 

11mm, standardní plnění CO2 bombičkami CO2C3,dostřel 60m,  NOVINKA 

Možné doplňky: spec. hlaveň 51L2/1V ráže 13 mm pro 5-20ml střely 

Dodáváno v plastovém kufříku. 

Pro střelbu nutno doplnit spotřební materiál, např. VARIO SET (Sada M, 

SadaV). 

Nožní pumpa pro pušku GUT.50, s konektorem FLP/GUT.50 

a s příslušenstvím. Doporučujeme kvalifikovanou montáž konektoru na 

pušku. NOVÝ MODEL.  

 

 

 

 

 

 

 

38.000,- 

 

45.000,- 

 

 

 

 

 

2.460,- 

 

 

   

 

CO2C3 

 

CO2C4 

 

CO2 náplň 16g pro modely PL4, 5V a GUT 50, balení 10ks 

Možnost zakoupení menšího počtu bombiček á 45,-/ks 

CO2 náplň 16g pro modely VARIO 4.V 310, (do vyprodání zásob), bal/10 

Jednotlivý prodej: 60,-/ks 

 

       410,- 

        

       550,- 

 

Speciální hlavně  

 

51L2/GUT.C Speciální karbonová hlaveň pro model GUT.50 pro 5-20ml střely 

TELINJECT, 1 m dlouhá 
3.900,- 

51L2/PL.C Speciální karbonová hlaveň pro všechny modely PL4, 1 m dlouhá pro 5-20ml 

střely TELINJECT průměr cca 13 mm. 
 

3.800,- 

   

   
Optické vybavení, zaměřovače 

 

ENT-LA                 Laserový dálkoměr měří v rozsahu 15 – 600m                                                        6.500,- 
Optické zaměřovače od výrobce zbraně (puškohled, kolimátor): vyžádejte si speciální nabídku ke konkrétní 
zbrani. Pušky jsou vybaveny pevnými miřidly a lištou umožňujícími snadnou montáž přídavné optiky.  
Možno si objednat službu zastřílení kompletu, včetně protokolu s doporučenými tlaky. Standardní cena 
služby 1000,- 

 
VARIO SET - Základní vybavení střelami a plnící sadou. Kusové ceny jsou takto levnější než jednotlivý 
nákup spotřebního materiálu. Při nákupu současně s kompletní zbraní sleva 10% na Sadu V nebo M. 

 

Sada V  

 
velká sada v plast. kufříku obsahující: 10x standardní střela 3ml, 3x cvičná 
střela, 5x základní jehla K1538V, 3x cvičná jehla, 5x speciální jehla 
K1538VR, 1x plnicí sada FUL30, silikonový olej na ošetřování střel 

 

    4.800,- 



Sada M  malá sada v plast. kufříku obsahující: 3x standardní střela 3ml, 2x cvičná 

střela, 2x základní jehla K1538V, 1x cvičná jehla, 1x speciální jehla 

K1538VR, 1x plnicí sada FUL30, silikonový olej na ošetřování střel 

  

    2.400,- 

STŘELY se stabilizátorem – VARIO – kalibr 11 mm – TELINJECT bal.: 10ks, 10% slevy na celá balení 

Označení Popis Cena za  ks  

    

S300V Standardní střela 3ml k hlavni 31L … 11mm 

 

240,-  

 

 

 

    

STŘELY se stabilizátorem – VARIO – kalibr 13 mm – TELINJECT,  bal.: 10ks, 10% slevy na celá balení 

S5V Speciální střela 5ml, kovové konce, závit pro utažení jehly, 

k hlavni 51L2 průměr13mm 
590,-  

S1000VN Speciální střela 10ml k hlavni 51L2, 13mm 745,-  

S1500VN Speciální střela 15ml k hlavni 51L2, 13mm        810,- 

        

S2000VN Speciální střela 20ml k hlavni 51L2,13mm                   

 
       860,-       

 

JEHLY – průměr 1,5mm – TELINJECT  bal.: 10ks,   10% slevy na celá balení 

K1520V Jehla 1,5x20mm pro psy, ptáky 148,-     

K1520VR Speciální jehla s olivkou 1,5x20mm 166,-  

K1530V Jehla 1,5x30mm pro vysokou zvěř 148,-     

K1530VR Speciální jehla s olivkou 1,5x30mm 166,-  

K1538V Jehla 1,5x38mm pro jeleny, tygry 148,-     

K1538VR Speciální jehla s olivkou 1,5x38mm 166,-  

K1550V Jehla 1,5x50mm 158,-     

K1550VR Speciální jehla s olivkou 1,5x50mm 

 
176,-  

 

   

   

   

JEHLY – průměr 2mm – TELINJECT  bal.: 10ks, 10% slevy na celá balení 

K2020V Jehla 2x20mm pro antilopy apod 162,-  

K2020VR Speciální jehla s olivkou 2x20mm 180,-  

K2030V Jehla 2x30mm pro zebry apod. 162,-  

K2030VR Speciální jehla s olivkou 2x30mm  180,-  

K2040V Jehla 2x40mm pro býky, slony 162,-  

K2040VR Speciální jehla s olivkou 2x40mm 180,-  

K2060V Jehla 2x60mm pro medvědy  172,-  

K2060VR Speciální jehla s olivkou 2x60mm 190,-  

K2080V Jehla 2x80mm pro tlustokožce 185,- 

K2080VR Speciální jehla s olivkou 2x80mm 205,- 

K20100V Jehla 2x100mm pro tlustokožce 205,- 

K20100VR Speciální jehla s olivkou 2x100mm 228,- 

 

 
 
Cvičné střely a jehly 

UK1530V Cvičná jehla 1,5x30mm pro střely VARIO 110,- 

U30V    Cvičná střela kompletní k hlavním 31L/11mm 231,- 

   

 



 

 
Plnicí sady, bezp. kloboučky, manžetky, stabilizátory atd. 

FUL30/50 Plnicí sada pro střely do 3ccm/ 5 - 20ccm 800,- 

 Upřesněte, jaké střely chcete plnit   

Těsnící manžetky    

En bezbarvé 50ks manžet pro jehly do průměru 1,2mm 190,- 

Eg zelené 50ks manžet pro jehly do průměru 1,5mm 150,- 

Er růžové 

Ex /bal25 

50ks manžet pro jehly do průměru 2,0mm 

25ks manžet pro jehly průměr dle výběru 

150,- 

100,- 

EKUP Konektor kovový pro plnění střel vzduchem 120,- 

EST                 Manipulační kolík pro stříkačky 45,- 

SO Silikonový olej pro ošetřování střel 10ml 155,- 

E.ABS   

 

SCH 50V/30V* 

 

AIRS 

Tlumič kinetické energie pro VARIO střely –  

zabraňuje poškození tkáně v místě zásahu 

krytka na jehlu pro střely průměr (kalibr) 11 a 13mm 

AKCE. Běžná cena 30,-. Do vyprodání zásob. 

Vzduchová stříkačka 35ml 

18,- 

 

 

10,- 

70,- 
Tašky a kufry - nechte si od nás připravit nabídku na konkrétní zbraň 

SAFE 3                         Plastový kufřík na pistoli 82 x 29 x 8 cm                                                1.400,- 

   

Střely pro foukačky - se stabilizátorem (z vláken) bal.: 10ks, 10% slevy na celá balení 

S20B Střela 2ml pro B21, B22, B22T, průměr 10 mm 175,-  

    

S30B Střela 3ml pro B31, B32, B32T, průměr 11 mm 185,-  

S50B Střela 5ml pro B16 a B516, průměr 14,2 mm 

 
190,-  

Jehly pro střely do foukaček, od 10ks množstevní sleva. 

K0925B Jehla 0,9x25mm pro kočky, malé opy, ptáky 100,-  

K1130B Jehla 1,1x30mm pro psy, vysokou zvěř 90,-  

K1138B Jehla 1,1x38mm pro koně, jeleny 95,-  

K1238B Jehla zesílená 1,2x38mm pro skot 

 
120,-  

Další možné vybavení 

STAB 16B 

 

STAB 3V 

LED-STAB 

Plastový stabilizátor pro všechny střely do foukaček, 

průměr 16mm (SET B16) 

Nylonový stabilizátor červený ke střelám S100-300V 

Svítící stabilizátor pro všechny foukačkové a Vario 

střely 

  160,-  

 

70,- 

850,- 

 
SERVISNÍ ZÁKAZNICKÁ KARTA  unikátní čipová karta. 

Získáte slevu 10% na veškeré servisní práce a spotřební materiál po dobu záruky na u nás zakoupenou zbraň a 

další výhody. Slevy nelze sčítat. Uvádějte kód Vaší karty na objednávce. 

Podrobný popis výrobků včetně vyobrazení naleznete na www.telinject.de  

V případě Vašeho vážného zájmu, Vám celý systém předvedeme nezávazně i u Vás (platí pro ČR). 

 

Pozn.: Imobilizační zařízení je možno použít i pro distanční podávání léčiv. Léčiva a narkotika nejsou 

předmětem této nabídky, ani je nedodáváme.     

Ceny jsou uvedeny v CZK/1ks bez DPH 21%, sklad Středočeský kraj. 

 

Tento ceník je platný od 

1.4.2018 

Ing. Alex Cakl, Animal ID s.r.o., kontakty: www.mikrocipy.cz   

Mobil tel:  +420 602641185,  pevná l.: +420 224236880 

http://www.telinject.de/
http://www.mikrocipy.cz/

