
 

 
 



 

 

 
 
 

 Elektryzatory ogrodze ń Olli 2007 
Olli oferuje kompletny zakres nowoczesnych, niskoimpedancyjnych 
elektryzatorów ogrodze ń, poczynaj ąc od zasilanych bateryjnie urz ądzeń 
przeno śnych, a Ŝ do bardzo mocnych, najlepiej wyposa Ŝonych modeli z 
pełnymi funkcjami testowania ogrodzenia. 

Pierwszy 
elektryzator  
Olli z 1938 r. 

Produkcja pierwszych, 
elektromechanicznych elektryzatorów 
ogrodzeń Olli, rozpoczęła się w 
Finlandii w 1938 r. W tym czasie 
typowym uŜytkownikiem Olli był fiński 
hodowca bydła. 

Dzisiaj elektryzatory Olli są stosowane 
dla szeregu róŜnych zwierząt, 
poczynając od domowych ulubieńców, 
aŜ do dzikich drapieŜników 

Urządzenia ogrodzeniowe Olli są 
projektowane i produkowane przez 
Farmcomp w Finlandii. 

PoniŜej podano szczegółowo 
najwaŜniejsze cechy naszych 
najnowszych modeli. Przegląd 
całego zakresu zamieszczono na 
ostatniej stronie. Dalsze informacje 
o naszych produktach oraz 
metodach grodzenia dostępne są 
pod adresem www.olli.fi 

 
 Widoczna moc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna instalacja 
najlepszych modeli Olli, z 
podłączonymi funkcjami 
testowania 

1. Napięcia zasilania 
ogrodzenia 

2. Pomiar napięcia 
ogrodzenia 

3. Uziemienie urządzenia 
grodzącego 

4. Pręt uziemiający do 
testowania uziemienia 

 

Olli 2000, o impulsie energii 
wyjściowej 10 d Ŝuli jest  
naszym najlepszym modelem, 
dla najbardziej wymagaj ących 
warunków. 

Najmocniejszy produkt Olli 
wyposaŜony jest w pełne funkcje 
testowania i sterowania ogro-
dzeniem, jak równieŜ adapta-
cyjną regulację impulsu energii. 
Graficzny wyświetlacz LCD 
pokazuje status ogrodzenia za 
pomocą przejrzystych symboli. 

Olli 1000 jest nowym, 
młodszym bratem 
modelu Olli 2000. 
Ma on takie same 
funkcje, przy 
maksymalnym 
impulsie energii 
równym 5 dŜuli. 
Olli 1000 daje 
impuls o maksy- 
malnej energii 5J 
w szerszym zakresie impedancji 
ogrodzeń, niŜ jakikolwiek inny, 
konwencjonalny elektryzator 
ogrodzenia. 

 



 

 

Elektryzatory Olli  
mają trzyletni ą gwarancj ę 

 

Mocne bli źniaki   

 
Olli 1800 to nowy 
elektryzator o du Ŝej 
mocy i podstawowych 
funkcjach 

Dysponuje maksymalną 
energią wyjściową 9,7 J 
i adaptacyjną regulacją 
energii impulsu. 
Migająca dioda na 
elektryzatorze wskazuje 
napięcie wyjściowe: 

Olli 1200 ma 
maksymaln ą energi ę 
wyjściow ą 7,2 J. 

Podstawowe funkcje 
urządzenia są takie 
same jak w modelu 
Olli 1800. 

Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej 
technologii, Olli 1200 
oferuje o 40% wyŜsze  

 

Ta dioda miga równocześnie z 
generowaniem impulsu. Pojedyncze 
mrugnięcie wskazuje, Ŝe napięcie 
ogrodzenia jest prawidłowe. Podwójne 
mrugnięcie sygnalizuje, Ŝe napięcie 
ogrodzenia jest niŜsze od 2500 V i Ŝe 
naleŜy skontrolować ogrodzenie.  

napięcie wyjściowe niŜ jego popularny 
poprzednik, Olli 800. 

Ten typ elektryzatora jest najchętniej  
stosowany w ogrodzenia dla bydła.  

 

Przenośne elektryzatory z zasilaniem akumulatorowym 
 
 Olli 30B i 70B to nowe 

elektryzatory ogrodzenia, 
zasilanie z akumulatora 
9/12V. 

Są one zasilane 
akumulatorem 9V, który mieści 
się w przedziale akumulatora. 
Dostępne opcje to akumulator 
o pojemności 60Ah oraz 
130Ah. Oba elektryzatory 
mogą być równieŜ uŜywane z 
zewnętrznym akumulatorem 
12V wielokrotnego ładowania . 

Olli 50S to elektryzator 
ogrodzenia o energii 
wyjściowej 0,53J, zasilany 
energi ą słoneczn ą. 

Pakiet zawiera panel słoneczny 
o mocy 6W oraz wewnętrzną 
baterię Ŝelową 12V. W 
normalnych warunkach letnich 
zespół ten jest całkowicie 
bezobsługowy, panel słoneczny 
zapewnia jego działanie w dzień 
i w nocy.  

  
 
 
Modele Olli 30B i 70B mają 
trójdrogowy przełącznik 
Zał./Wył., z dwoma trybami 
energii: wysoka moc 
zapewniająca maksymalny 
efekt, oraz niska moc 
zapewniająca najdłuŜsze 
działanie na akumulatorze. 

 

Tryb zasilania 12V ma zabezpieczenie 
głębokiego rozładowania w celu ochrony 
akumulatora.  

Energia wyjściowa w modelu Olli 30B jest 
równa 0,3J, a w modelu Olli 70B 0,7 J. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Model Maks. dług. 

ogrodzenia* 
Maks. energia 
wyj ściowa 

Załadow. 
energia 

Maks. 
napi ęcie 

Źródło 
zasilania 

Właściwo ści 

Olli 2000 20-250 km 10J 20 J 9500 V Sieciowe  Funkcje testowania i wy świetlacz LCD  
Olli 1800  20-250 km 9,7 J 18J 9500 V Sieciowe  Sygnalizacja napi ęcia ogrodzenia diod ą LED 
Olli 1200  15-160 km 7,2 J 12J 8700 V Sieciowe  Sygnalizacja napi ęcia ogrodzenia diod ą LED 
Olli 1000  12-140 km 5 J 9,3 J 9500 V Sieciowe  Funkcje testowania i wy świetlacz LCD  
Olli 500  10-120 km 5J 6,4 J 5700 V Sieciowe   
Olli 250  7-90 km 2,7 J 4,2 J 5600 V Sieciowe   
Olli 100  2-35 km 1,3 J 1,5 J 6500 V Sieciowe   
Olli 160B  7-65 km 1,6 J 1,9 J 6300 V akumulator 12 V  Trzy tryby energii wyj ściowej  
Olli 70 B  5-35 km 0,7 J 1,0 J 9800 V 9/12 V Dwa tryby energii wyj ściowej  
Olli 50S  2-25 km 0,53 J 0,7 J 9800 V Słoneczne  Kompletny pakiet zawieraj ący akumulator  
Olli 30B  1-15 km 0,3 J 0,5 J 9800 V 9/12 V Dwa tryby energii wyj ściowej  
Olli 2B  0,2-3 km 0,04 J 0,06 J 9500 V Akumulator 1,5 V   

* Długość ogrodzenia zaleŜy od jakości drutu ogrodzeniowego, uziemienia i roślinności, która moŜe dotykać ogrodzenia. Podaną wartość naleŜy rozumieć jako całkowitą 
długość przewodów ogrodzenia). Farmcomp Oy zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez Ŝadnych dalszych powiadomień. 

 
 
 

Olli 2000 

Olli 2000 to najmocniejszy model Olli z 
wszechstronnymi funkcjami testowania: 
- testowanie napięcia ogrodzenia 
- testowanie uziemienia 
- wyświetlanie energii impulsu 
- przejrzysty wyświetlacz LCD 
 
 
Olli 1800 i Olli 1200 

Nowe, mocne elektryzatory w ofercie 
Olli. Najnowsza, niskoimpedancyjna 
technologia zapewnia najlepszą 
sprawność działania dla długich 
ogrodzeń i w trudnych warunkach. 
Migająca dioda LED sygnalizuje 
napięcie ogrodzenia. 
 
Olli 1000 

Gdy trzeba zagwarantować perfekcyjne 
działanie ogrodzenia, a model Olli 2000 
jest zbyt mocny. Najlepszy model do 
ogrodzeń dla koni. Technologia 
wysokiej mocy modelu Olli 1000 
zapewnia energię impulsu 5J w 
szerszym zakresie rezystancji 
ogrodzenia, niŜ jakikolwiek elektryzator 
konwencjonalny. 
 
Olli 500 

Niskoimpedancyjna energia wyjściowa 
5J, stosowna dla wszystkich zwierząt. 
Prawdziwy wół roboczy do ogrodzeń 
na farmach bydła. 
 
 
 
Olli 250 

Najpopularniejszy model Olli do zagród 
dla koni. Energia wyjściowa 2,7 J i 
technologia niskoimpedancyjna.  
 

Olli 100 

Model Olli o średniej mocy do 
wybiegów dla koni oraz krótkich 
ogrodzeń dla bydła i świń, jak równieŜ 
ogrodzeń dla zwierząt domowych. 
 
 
Olli 160B 

Mocny elektryzator, zasilany 
akumulatorem 12V, dla wszystkich 
zwierząt. Trzy ustawienia mocy: 
wysoka, niska i tryb automatyczny, 
przełączający się do trybu niskiej mocy 
przy niskim poziomie światła. 
 
Olli 70B 

Nowy elektryzator o energii 0,7 J, 
zasilany akumulatorem, dla wszystkich 
zwierząt. Wykorzystuje albo 
wewnętrzny akumulator 9V, albo 
zewnętrzny akumulator 12V 
wielokrotnego ładowania. Funkcja 
zabezpieczenia przed głębokim 
rozładowaniem dla 12V. Dwa tryby 
mocy. 
 
Olli 50S 

Elektryzator akumulatorowy o średniej 
mocy, zasilany z ogniwa słonecznego. 
W normalnych warunkach letnich 
pozwala ono działać mu dzień i noc. 
Bezobsługowy. 
 
Olli 30B 

Całkowicie nowy elektryzator 
akumulatorowy dla koni i zwierząt 
domowych. Energia wyjściowa 0,3 J. 
Pozostałe dane techniczne jak dla Olli 
70B. 
 
Olli 2B 

Kompaktowy elektryzator zasilany 
baterią 1,5 V, do ogrodzeń 
tymczasowych i zastosowań 
ogrodowych.  


