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Období líhnutí kuřat, drůbeže a jiného ptactva právě nadchází. Líheň kuřat, kachen, křepelek,  

housat, krůt a jiného ptactva je ideální pomůckou každého chovatele, který se věnuje odchovu 

drůbeže. Pokud slepice, krůta či jiný druh drůbeže z nějakého důvodu nesedí na vejcích,  je 

elektrický umělý domácí inkubátor kuřat či jiné drůbeže výborným řešením. Líhně Covina jsou také 

vhodné pro líhnutí či dolíhnutí vajec plazů. 

Příprava vajec do líhně: 

 Při výběru vajec do líhně vybírejte vejce čistá, při líhnutí vajec při inkubační teplotě a vlhkosti 

může dojít k infekci organickým materiálem. Například krví, výkaly, zeminou. 

 Další důležitým faktorem pro výběr vajec pro inkubaci je teplota. K líhnutí v inkubátoru 

Covina by se neměly používat vejce, která byla vystavena teplotám nad +26°C nebo nižším 

než +5°C. Pokud je vejce vystaveno teplotám mimo toto rozmezí zárodek uhyne. 

 Vejce by se měla vložit do inkubátoru mezi druhým a sedmým dnem od snesení. Pokud jsou 

vejce starší, šance na vylíhnutí se rapidně snižují. 

 Před začátkem líhnutí vejce ohřejte na pokojovou teplotu a až poté je vložte do líhně Covina. 

Výběr inkubátoru: 

Námi nabízené líhně Covina jsou vyráběny renomovanou italskou společností pocházející z Itálie a 

velmi dobře slouží k líhnutí jak kuřat, drůbeže tak i plazů. Při výběru líhně pro drůbež je pro výběr 

důležité vědět počet vajec, která budete chtít líhnout a zda budete vejce chtít otáčet manuálně nebo 

pomocí motoru. Veškeré inkubátory jsou vybaveny polohovacím roštem, který je možné několik dní 

před vylíhnutím kuřat vyjmout a vejce ponechat k dolíhnutí. Inkubátory Covina mají integrovaný 

termostat a lze je plnit vodou z vnější strany. Pro hobby chovatele drůbeže je v nabídce dále mini 

líheň Covina 12, která je vybavena malou žárovkou zajišťující ohřev. Jistě bude také užitečná 

prosvětlovačka vajec ke zjištění stavu a vývoje plodu ve vejci. 

Více informací o konkrétním produktu se zobrazí po kliknutí na obrázek nebo název produktu. 

     Líheň kuřat COVINA SUPER 12, digitální poloautomatická 
 

Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 12 je 
poloautomatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Malá líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 12 vajec střední 
velikosti. Kompaktní líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, holuby a 
dravé ptáky. 

 
 

http://www.zemedelske-potreby.cz/pro-drubez/lihnuti-kurat.php
http://www.selko.cz/index.php?id=Dr%F9be%9E,%20slepice,%20holubi/L%EDhn%EC%20a%20inkub%E1tory%20pro%20dr%F9be%9E
http://www.selko.cz/index.php?id=Dr%F9be%9E,%20slepice,%20holubi/L%EDhn%EC%20a%20inkub%E1tory%20pro%20dr%F9be%9E
http://www.selko.cz/index.php?id=Dr%F9be%9E,%20slepice,%20holubi/L%EDhn%EC%20a%20inkub%E1tory%20pro%20dr%F9be%9E
http://www.selko.cz/index.php?id=Dr%F9be%9E,%20slepice,%20holubi/L%EDhn%EC%20a%20inkub%E1tory%20pro%20dr%F9be%9E
http://www.selko.cz/index.php?id=Dr%F9be%9E,%20slepice,%20holubi/L%EDhn%EC%20a%20inkub%E1tory%20pro%20dr%F9be%9E
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-12--mini-inkubator-s-termostatem~z52209.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-12--mini-inkubator-s-termostatem~z52209.html
http://www.selko.cz/zkousecka-vajec---prosvetlovacka~z52220.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-12--digitalni-poloautomaticka~z52211a.html
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Líheň kuřat COVINA SUPER 12, digitální automatická 
Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 12 je plně 
automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 12 vajec střední 
velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automatické natáčení 
vajec. Kompaktní automatická líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, 
holuby a dravé ptáky.  

 
 
 
 
Líheň kuřat COVINA 12, mini inkubátor s termostatem 
Líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA 12 je inkubátor vhodný také 
k dolíhnutí vajec. Malá líheň s termostatem je ohřívána 60W mléčnou 
žárovkou, vypínanou automaticky pro stálou teplotu. Vejce je nutné 
manuálně otáčet alespoň dvakrát denně. 
 
 
 
 
 
 
Líheň kuřat COVINA SUPER 24, digitální poloautomatická 
Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 24 je 
poloautomatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Elektrická líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 24 vajec střední 
velikosti. Kompaktní líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, holuby a 
dravé ptáky. 
 
 
 
 
 
 
Líheň kuřat COVINA SUPER 24, digitální automatická 
Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 24 je plně 
automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 24 vajec střední 
velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automatické natáčení 
vajec. Kompaktní automatická líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, 
holuby a dravé ptáky. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-12--digitalni-automaticka~z52211b.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-12--mini-inkubator-s-termostatem~z52209.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-24--digitalni-poloautomaticka~z52212a.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-24--digitalni-automaticka~z52212b.html
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Líheň kuřat COVINA SUPER 49, digitální poloautomatická 
Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 49 je 
poloautomatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Elektrická líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 49 vajec střední 
velikosti. Kompaktní líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, holuby a 
dravé ptáky. 
 
 
 
 
Líheň kuřat COVINA SUPER 49, digitální automatická 
Digitální líheň kuřat, drůbeže a jiného ptactva COVINA SUPER 49 je plně 
automatický inkubátor vhodný také k dolíhnutí vajec. Automatická líheň s 
termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 49 vajec střední 
velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automatické natáčení 
vajec. Kompaktní automatická líheň je vhodná také pro exotické ptactvo, 
holuby a dravé ptáky. 

 
 
 
 
 
 
Motor automatický rotační pro líheň Covina 
Přídavný motor pro poloautomatické inkubátory s přednastavenou 
frekvencí otáčení vajec. Pasuje na všechny poloautomatické líhně typu 
COVINA díky univerzálnímu systému. 

 
 
 
 
 

 
 

Zkoušečka vajec - prosvětlovačka 
Zkoušečka vajec na prosvětlování vajíček všech druhů ptactva a drůbeže. 
Prosvětlovačka vajec je praktickým pomocníkem při odchovu ptactva. 

 
 
 
 

 
 
Zkoušečka vajec - prosvětlovačka, 15 W 
Kvalitní a odolná zkoušečka vajec s příkonem 15W. Pro lepší přilnutí 
zkoušečky k vejci jsou k dispozici dva gumové nástavce. 
 
 

http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-49--digitalni-poloautomaticka~z52213a.html
http://www.selko.cz/lihen-kurat-covina-super-49--digitalni-automaticka~z52213b.html
http://www.selko.cz/motor-automaticky-rotacni-pro-lihen-covina~z52214.html
http://www.selko.cz/zkousecka-vajec---prosvetlovacka~z52220.html
http://www.selko.cz/zkousecka-vajec---prosvetlovacka--15-w~z52220a.html
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Kolébka je uzpůsobena k líhnutí 

domácích vajec všech velikostí 

včetně husích vajec. 

 
 
 

 

Digitální displej. Je možné nastavit 

teplotu od 30°C do 40°C po 0,1°C 

stisknutím tlačítek (+) a (-). 

(Programovací režim) 

 

Kontrolní průzor Vám umožňuje 

sledovat všechny stupně inkubace. 

Otvor pro naplnění nádržky na 

vodu je zvenčí. Není nutné 

otevírat víko inkubátoru aby se 

neztratila vlhkost a teplota. 

Gumová podložka kde 

vejce leží tři dny před 

líhnutím je součástí balení. 

Vejce jsou umístěna 
v naklápěcím platě, jejíž 
naklápění je nepřetržité a je 
ovládáno motorem na otáčení  
vajec (u automatické líhně) nebo 
ručně (u poloautomatické líhně). 

Každá kolébka pojme 4 
malá vejce (například 
křepelčí) 

Technické parametry: 
Kapacita: 12 - 49 slepičích nebo podobných vajec nebo 48 - 196 křepelčích / dle modelu 
Napětí: jednofázové, 230V 
Průměrná denní spotřeba: max. 0,5 - 2 kW za 24 hodin / dle modelu 
Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz Maximální výkon: 45 - 150 W / dle modelu 
Technické vlastnosti motoru otáčení vajec: 
Napětí: jednofázové, 230V 
Průměrná denní spotřeba: max. 3W 
Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz 1 naklánění každé 2 hodiny 
 

Kompletní 

manuál krok po 

kroku přiložen 


