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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

Na rynku niedawno pojawiło się tłumacze-
nie z języka niemieckiego „Sarny w Europie”, 
najnowszej i  jedynej od 1970 r. publikacji 
poświęconej temu gatunkowi zwierzyny 
płowej. Jej twórcą jest austriacki leśnik 
i  myśliwy Bruno Hespeler, autor przeszło  
30 książek o tematyce łowieckiej, przetłu-
maczonych na sześć języków. Na badanie 
tego – zdawałoby się dobrze poznanego – 
zwierzęcia poświęcił on wiele lat życia i do-
szedł niekiedy do zaskakujących, a czasem 
wręcz kontrowersyjnych wniosków, co po-
zwoli przełamać pewne schematy myślowe 
o życiu sarny.

Tekst uzupełniają liczne fotografie. Z mo-
nografii można się dowiedzieć wielu rzeczy 
nie tylko o biologii i zachowaniu sarny, lecz 
także o  jej oddziaływaniu na ekosystemy 
leśne. Bruno Hespeler prezentuje też nowa-
torskie podejście do selekcji osobniczej i za-
rządzania populacjami zwierzyny płowej.

Format: 254 x 177 mm, 340 stron, opra-
wa twarda.

Książkę w  cenie 50 zł można kupić  
na stronie www.sitlid.gda.pl lub w Klubie 
Sprzedaży Wysyłkowej (www.sklep-oikos.pl 
i nas s. 50).
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„Sarna w Europie” Brunona Hespelera

Na rynku mamy spory wybór koszy do przewozu zwierzyny, monto-
wanych na haku samochodowym: od prostych, zrobionych metodą 
chałupniczą z kilku pospawanych profili, aż po bardziej skompliko-
wane, składane w płaszczyźnie pionowej i poziomej, wykonane ze 
stali ocynkowanej. Czy da się zaoferować tutaj coś więcej? Okazuje 
się, że tak. Polska firma Dexwal z Buska-Zdroju produkuje i sprzeda-
je platformę, której jedną z wielu funkcji może być transport tusz 
pozyskanych zwierząt. 

Ma ona 63 cm szerokości, 113 cm długości i 13 cm wysokości, 
a waży 19 kg. Nośność ładunkowa na kołach wynosi 300 kg. Istot-
nym elementem platformy, odróżniającym ją od innych koszy, są 
dołączane kółka z blachami usztywniającymi. Dzięki temu poszerza 
się zakres możliwości wykorzystania urządzenia, które wówczas 
służy jako wózek jeżdżący po powierzchniach utwardzonych. Ze 
względu na kształt i nośność platformy da się na niej przewozić wor-
ki z materiałami sypkimi, drewno czy towary wielkogabarytowe, no 
i oczywiście tusze z łowiska oraz pasze do dokarmiania zwierzyny. 

Urządzenie ma trzy zastrzeżenia w urzędach patentowych. Dwa 
w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczą kształtu konstrukcji. 
Platformę wyposażono również w zaczep na standardową kulę haka 

holowniczego, także objęty zastrzeżeniami wzoru w Urzędzie Paten-
towym RP. 

Siatka kosza nośnego została wykonana metodą zgrzewania 
punktowego z drutu o grubości 4 mm. Natomiast rama nośna – 
metodą kształtowania zagięć łukowych na profesjonalnych zagi-
narkach cyfrowych, co gwarantuje większą nośność konstrukcji niż 
przy spawach kątowych. Do zestawu dołączono samochodową li-
stwę świetlną siedmiopinową z homologacją drogową. Listwa ma 
wszystkie wymagane prawem światła – postojowe, pozycyjne, sto-
pu i kierunkowskazy oraz podświetlenie tablicy. Jak podaje produ-
cent, użytkowanie urządzenia nie wymaga żadnych rejestracji czy 
dodatkowego ubezpieczenia. 

W cenie 1390 zł nabywca otrzymuje platformę, zestaw kół jezd-
nych i listwę oświetleniową wraz ze wszystkimi elementami mocu-
jącymi. Oprócz tego można zamontować uchwyty do przewozu ro-
werów, a także dokupić dwustronną plandekę. Wielość zastosowań 
platformy czyni z niej urządzenie, które w przypadku mniejszych 
ładunków z powodzeniem zastąpi przyczepę towarową. 

Więcej informacji na www.dexwal.com.pl lub telefonicznie pod 
numerem 601 964 069. 
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Platforma Tragarz 300 do przewozu zwierzyny 
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