H-TRAP
Jaunas īpašības:

Mūsdienīgs rāmis
UV stariem stabila paplāte
Anti-rotācijas enkurs

www.h-trap.net

DUNDURU IZNĪCINĀŠANAS
SISTĒMA

H-trap,
profesionāla dunduru
iznīcināšanas sistēma
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H-TRAP

[dunduru apkarošana bez ķīmiskām

vielām]

Dunduri ir ļoti nepatīkami traucēkļi, viņi kož cilvēkiem
un dzīvniekiem, kā arī sūc viņu asinis.
To kāpuri attīstās mitrā vidē ap ūdenstecēm, ezeriem, dīķiem un
purviem. Pieaugušie dunduri attīstās aprīlī, radot pastāvīgu problēmu
zirgiem, lopiem un cilvēkiem.
Ierīce H-slazds ir veidots, lai efektīvi iznīcinātu dundurus 90- 95% no to
populācijas.

Kā panākt
maksimālo ierīces
efektivitāti:

• Lai maksimāli pārtvertu dundurus, pirms
tie sasniedz mērķa laupījumu, jānosaka
viņu iespējamos lidojumu ceļus no
mitrām zonām (dīķiem, upes krastiem
utt.) uz vietām, kur pulcējas cilvēki vai
dzīvnieki.
• Izlemiet cik H-trap ierīču Jums ir
vajadzīgas.*
• Novietojiet H-trap ierīci vietās, kur
pulcējas dzīvnieki, piemēram kūtī.
• Novietojiet ierīci H-trap
savlaicīgi, pirms piedzimst aprīlī
pirmie zirgi.
• Pārbaudiet slazdus katru nedēļu,
iztīrot un piepildot tos ar ziepju ūdeni,
ja nepieciešams.
• Ja slazds nepietiekami efektīvi
iznīcina dundurus, pārvietojiet slazdu
uz citu vietu.

Ierīce H-trap sastāv no
sekojošām daļām:

• Ar tēraudu pārklāta koroziju
droša konstrukcija
• Ūdens izturīgs dizains
• Iznīcina dunduru populāciju par 95%
• Anti-rotācijas enkurs
• Izņemama paplāte (UV-stabila)
• Vienkārša uzstādīšana,
izmantojot grunts urbi
• Videi draudzīgs
• Ergonomiska pieeja, kas ļauj
viegli apieties ar lamatām
• Vienkārša dunduru iznīcināšana
• 2 gadu garantija mehāniskiem
defektiem
• *nepieciešamas ierīces H-traps
- maks. līdz 5 zirgiem
2

- 10.000 m (100 x 100 m)

Ierīce H-trap – jauna dunduru
uztveršanas ierīce āra
lietošanai:

Nesatur ķīmiskas vielas: Izmanto tikai ziepjūdeni
Ļoti efektīvs: Iznīcina līdz pat 95% no dunduru
populācijas

Tiek izmantota “daba”, lai saķertu:
Dundurs izmanto redzi nevis ožu, lai atrast savu
laupījumu, tāpēc ierīce H-trap ir liela, uzpūsta
gumijas bumbiņa, kuru dundurs uzskata par
dzīvnieku, uz kura ir kārdinājums nolaisties un kost.

Tehniskā specifikācija
Izmēri
Krāsa
Materiāls
Svars
Ierīces
Piltuve
Preču
pārvadāšana
Iepakojums
Garantija
Apraksts

: 1200 mm vidējais diametrs,
augstums virs zemes ±1,95m
: melns (bumba) & zaļš (konisks plastmasas pārsegs)
: cinkots rāmis, biezums 2,0 mm
: 15 kg
: sūknis ierīces piepūšanai, aizbāznis
: 1 gabals
: transporta moduļos, kas jāmontē uz
vietas
: iekļauts eksporta iepakojums
1100 x 310(100) x 210 mm
: 2 gadu garantija pret mehāniskiem bojājumiem
: Angļu valodā

