
Glöm inte :

Tac Trap® klisterpapper
(Model no. CPSX000021)

Surblett Monitoring Lure
(Model no. CPSX200131)

För närvarande finns det ingen produkt som fullständigt eliminerar en hel insektspopulation 
eller de sjukdomar som de bär på. SkeeterVac-fällorna kan i alla fall reducera populationerna av 

stickande insekter inom närområdet.

Produktens prestationsförmåga kan variera beroende på läge och miljöförhållanden.  
Nödvändig extrautrustning: en 10 kg gasolbehållare. Ingår inte.
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MINDRE STICKANDE INSEKTER -
MERA GLÄDJE UTOMHUS!

Hur SkeeterVac 
fungerar 
Insektshonor som sticker 
behöver blod som näring för 
sina ägg. Detta blod får de 
av dig, din familj, dina keldjur 
och dina vänner. De hittar sina 
blodgivare genom att förnimma 
koldioxid (primärt), fukt och 
värme från andningen, kroppslukter 
och färgkontraster. SkeeterVac® 
myggfällan skapar en kombination av 
dessa signaler. Detta får insekterna att 
tro att fällan är en värd.

När insekterna har lockats dit fastnar de på ett klibbigt papper eller sugs in 
i en låda genom en kraftfull vakuumfläkt. Efter att de fastnat torkar de och 
dör snabbt.

Hur lockbetena skapas
Propangas från en 
standardgasolflaska bränns 
i en sluten brännkammare, 
där den katalyseras till varm 
koldioxid och vatten. Denna 
precisionsblandning blåses 
ut till luftströmmen. Surblett 
Monitoring Lure förstärkar 
effekten till koldioxiden. 

Bevisad effekt
De oberoende laboratorie- och fälttester som 
USDA utfört visar att SkeeterVac-fällorna är 
effektiva när det gäller att attrahera, fånga och 
döda många olika stickande insekter. 

Lätt & förmånlig
Placera SkeeterVac-fällan på ett skuggigt 
ställe nära det område där insekterna lever. 
Anslut gasolbehållaren (ingår inte). Med den 
elektroniska flergnisttändaren är starten snabb, 
säker och lätt. Myggfångsten kan börja och om 
4-6 veckor borde myggen vara ett mycket mindre bekymmer.

Underhållet tar bara någon minut. När behållaren är tom byter du helt 
enkelt ut den, byter den klibbiga fällan och den tomma vakuumfällan. 
Surblett Monitoring tabletten byts ut med några månaders mellanrum.
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De är din trädgård. Du har rätt 
att njuta av den. Men ibland kan  
de stickande insekterna göra det  
svårt. Inte nu längre. SkeeterVac 
myggfällorna kan ljudlöst och 
tryggt minska besväret som ett fl 
ertal stickande insekter orsakar. 
Till dessa insektarter hör bl.a. 
myggorna och knotten.

 
 
 
 
 

av stickande insekter minskar

hinner lägga ägg

begränsningar vad placeringen beträffar

prestationsförmåga genom att med hjälp av en enkel 
manöverknapp.

ökar fällans fångstfärdigheter

inte på dig (patentansökan lämnad)

Serie: SV3501C

Tillämpning: Större bostads- och 
affärsfastigheter och/ eller 
fastigheter där det finns stora 
problem med stickande insekter.

Verkningsområde: 5 000 m - Tillräckligt effektiv för att 
skydda ett område stort som en 
fotbollsplan. 
 
Det största verkningsområde som 
finns tillgängligt

CO2 värde: 35 000 cm/h

Den högsta mängd som  finns 
tillgänglig på marknaden

Egenskaper: Sladdfri

Elektronisk tändning

Surblett Monitoring system

Blinkande ljus

Kärra på hjul med handtag

för att den ska vara lätt att flytta
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