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GERINCESEK 

 

ZoS 1 Tehén 

Nagyjából a természetes méret 1/3-a. 

Középmetszet, két részre osztható. A baloldal 

mutatja a bőrt, a jobboldal pedig a felületi 

izomrendszert. A jobb mellső láb a lapockával és 

a bicepsz a combon levehetők. A tőgy mutatja a 

felfüggesztést, a vér- és nyirokerek hálózatát. A 

következő szervek levehetők: tüdők, szív (2), 

vékony- és vastagbelek, kérődző gyomor, méh és 

fél tőgy. Összesen 11 részből áll. Egy kerekeken 

mozgó alapra van építve. Szemlélteti a bendő 

punkciót. 

 

Magasság: 54 cm, Szélesség: 85 cm, Mélység: 25 

cm, Súly: 16.8 kg. 

 

 

ZoS 5 Tehénfog Modellek 

Az alsó állkapocs természetes öntvényei, melyek a 

növekedés különböző szakaszait szemléltetik: 14 

nap, 1 év, 1.5 év, 2 év, 3 év, 4 év, 5 év, 9 év, 14 év 

és 18 év. Egy darabból áll. Egyenként alapon 

helyezkednek el.  

 

Magasság: 10 cm, Szélesség: 12 cm, Mélység: 12 

cm (modellenként!), A széria súlya: 1.4 kg. 
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ZoS 6/1  A tehén kérődző gyomra 

A természetes méret 1/3-a. A bendő és a 

recésgyomor kétfelé szedhetők, így szemlélteti a 

gyomor nyálkahártya kiemelkedéseit. A százrétű 

gyomor és az oltógyomor kinyithatók. 3 részre 

szedhető. Alapzaton áll.  

 

Magasság: 35 cm, Szélesség: 28 cm, Mélység: 18 

cm, Súly: 1.7 kg. 

 
 

ZoS 16 Tehéntőgy 

Természetes méret. Prof. Dr. Vollmerhaus és Prof. 

Dr. Waibl után készült, akik a müncheni 

Állatorvostudományi Egyetemen dolgoztak. 4 

részre szedhető szagittális és függőleges 

metszetben. Láthatók az artériák, a vénák, 

nyirokerek és tejvezetékek, valamint a négy 

mirigytájék. 

 

Magasság: 35 cm, Szélesség: 39.5 cm, Mélység: 

28 cm, Súly: 5.5 kg.  
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ZoS 17 Tehénpata 

Természetesen preparált bal mellső tehénlábról 

mintázott. 6 részre szedhető. Alapzaton áll.  

 

Magasság: 34 cm, Szélesség: 14 cm, Mélység: 30 

cm, Súly: 1.3 kg. 
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ZoS 18/1 Tenyészsertés Modell 

(Anyaállat) 

A bajorországi Állami Állattenyésztési Intézet 

tenyészsertése alapján készült. Kb. a természetes 

méret fele. A jobboldalon látható a bőr, a másik 

oldalon pedig az izomzat. A modell alapra van 

építve, így kitolható, és két félbe szedhető a 

középvonalnál. A fej bal fele szemlélteti az 

izomzatot, a fő vérereket és mirigyeket (a 

fültőmirigy leszedhető), a fülporc és a bal mellső 

láb leszedhető. A két fél szétszedése után a 

baloldalon látható a mellkasi és hasi felszíni réteg, 

a jobb oldalon a mellkasi és hasi szervek. A 

modell összesen 17 részre szedhető: a test 

jobboldala, a test baloldala, a fej baloldala, 

fültőmirigy, bal mellső láb, fél tüdő, szív (2), máj, 

gyomor (2), hasnyálmirigy, vékonybél, vastagbél, 

vese és fél méh.  

 

Magasság: 48 cm, Szélesség: 102 cm, Mélység: 

26 cm, Súly: 21 kg. 
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ZoS 26 Házityúk  

Természetes méret. A jobboldal mutatja a tollakat, 

a bal a szerveket.  Egyszerű használatnál a 

torzóról levehetők a tollak, így látható az izomzat. 

A következő belső szervek leszerelhetők: bal tüdő, 

a máj egy része, gyomor. Összesen 5 rész. 

Talapzaton áll.  

 

Magasság: 49 cm, Szélesség: 45 cm, Mélység: 26 

cm, Súly: 2.4 kg. 

 
 

ZoS 27 Macska 

Természetes méretű. A jobboldalon látható a bőr, 

a baloldalon az izomzat. Szétszedhető a 

következőkre: fej (középső rész), test a hátsó 

résszel, elülső részek, tüdők, szív, gyomor, 

vékonybél, farok.  Összesen 9 rész. Talapzaton áll. 

 

Magasság: 45 cm, Szélesség: 56 cm, Mélység: 22 

cm, Súly: 4.1 kg. 
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Zo 29 Ló 

A természetes méret ¼-e. A baloldalon látható a 

bőr, a jobboldalon a csontváz a mellkasi és hasi 

szervek helyrajzával. Az elülső és hátsó végek 

csontjai leszedhetők. Összesen 3 rész. Talapzaton 

áll.  

 

Magasság: 60 cm, Szélesség: 68 cm, Mélység: 20 

cm, Súly: 4.1 kg. 

 
 

ZoS 105 Szálkás Hal Modell 

A modell egy ponty – Cyprinus carpio. 

Természetes méretű. A belek, az úszóhólyag és a 

herék leszedhetők. Összesen 4 részből áll. Egy 

talpazaton helyezkedik el magyarázó szöveggel. 

 

Magasság: 35 cm, Szélesség: 49 cm, Mélység: 15 

cm, Súly: 1.6 kg. 
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Zo 109 Juhászkutya Modell  

A természetes méret 2/3-a. Egy díjnyertes 

juhászkutyáról mintázták. Egyik oldalon a bunda 

látható, a másikon a felületi izomzat. Egy 

darabban van, alapzaton áll.  

 

Magasság: 65 cm, Szélesség: 78 cm, Mélység: 23 

cm, Súly: 9.4 kg. 

 
 

ZoS 100 Kecskebéka 

Rana esculenta. Christian Groβ után. Illustrációs  

arány: 4:1. A modell háti oldala egy alaplemezhez 

van rögzítve, és egy hím állat nyitott hasi 

anatómiai preparációját szemlélteti. A máj, és a 

gyomor-bél terület kiszedhető, így a belső szervek 

helye megmutatható. A nőstény állat húgy- és 

ivarszervei egy kiegészítő modellen láthatóak 

összehasonlítási célra. Összesen 3 részre szedhető, 

alapzaton áll.  

 

Magasság: 39 cm, Szélesség: 62 cm, Mélység: 12 

cm, Súly: 3.9 kg. 
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ZoS 100/1 Kecskebéka 

Rana esculenta. Christian Groβ után. Illustrációs  

arány: 4:1. A modell a hím kecskebékát mutatja 

be kiterpesztett lábakkal és felfújt 

hangzacskókkal. A teljes hátulnézet szemlélteti a 

színeket és a mintázatot. A máj, és a gyomor-bél 

terület kiszedhető, így a belső szervek helye 

megmutatható. A hátsó lábak a comboknál 

leszerelhetők. A nőstény állat húgy- és ivarszervei 

egy kiegészítő modellen láthatóak 

összehasonlítási célra. Összesen 5 részre szedhető, 

állványon és alapzaton áll.  

 

Magasság: 58 cm, Szélesség: 42 cm, Mélység: 26 

cm, Súly: 3.9 kg. 

 
 

ZoS 115 Mérgeskígyó-fej anatómiája, 

Vipera b. Berus  

Kb. 15-szörös nagyítás, Christian Groβ után. 

Nagyon jól illusztrálja a kígyófej általános 

felépítését, a méreg apparátust, és a vipera 

megkülönböztető jellemzőit. Nem szedhető szét, 

állványon áll talapzattal.  

 

Magasság: 39 cm, Szélesség: 49 cm, Mélység: 26 

cm, Súly: 1.7 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


