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H-trap het professionele
dazenval systeem

H-trap

[controleer uw dazen zonder chemicaliën]

Dazen zijn een constante overlast, met name in de periode mei - oktober. Als zij
zich voeden met bloed worden hun agressieve steken beschouwd als zeer pijnlijk.
Zowel voor dieren (zoals paarden, koeien), als mensen is het geen prettig gevoel.
De H-trap vermindert de dazenpopulatie tot een absoluut minimum.
Uit testen blijkt dat er een verminderingsgraad van 90–95% van dazen rondom de
H-trap gerealiseerd kan worden. Dit resultaat wordt bereikt zonder het gebruik van
pesticiden of elektriciteit.
Optimaal gebruik van de H-trap:
•Het is van groot belang dat de dazen
gevangen worden voordat ze hun prooi
bereiken. Bekijk daarom de omgeving
van waar de dazen aanvliegen. Meestal
zijn dat vochtigere gebieden (oevers,
vijvers & bosranden).
•Bekijk op de locatie of er meerdere 	
H-trap plaatsingen nodig zijn.
•Wij adviseren de H-trap vroeg in het
seizoen te plaatsen (april), maar zeker
voordat de volwassen dazen uitkomen.
•Controleer iedere week de trechter, maak
deze zonodig schoon met water en zeep.
•Plaats de H-trap bij of in de omgeving 	
van de dieren.
•Als de H-trap niet voldoende afvangt,
plaats de H-trap zonodig op een andere
positie.

Kenmerken:
• Gegalvaniseerde stalen constructie
• Weerbestendig design
• Vermindert de populatie van dazen
aanzienlijk
• Eenvoudige installatie d.m.v. de slagpen
of een grondboor*
• Omgevingsvriendelijk
• Ergonomisch design, wat leidt 		
tot gebruiksvriendelijkheid
• Effectieve en makkelijke controle 		
van dazen
• 1 jaar garantie op mechanische 		
onderdelen

*grondboor niet meegeleverd

Een diameter van 1,20 meter, hoogte boven de grond is 2,20 meter.
Bevestigd aan onderkant frame
Zwart (bal) & groen (conische kunststof kap)
Verzinkt montageframe, dikte 2.0 mm.
15 kg
Opblaasventiel en 0,25” inbussleutel inbegrepen
1 exemplaar
Modules, welke bevestigd worden op locatie.
NL & UK
1100(L) x 310 x 210 mm (zie schema)
Export verpakking
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Specificaties:
Omvang:
Grondboor:
Kleur:
Materiaal:
Gewicht:
Gereedschappen:
Trechterval:
Transport:
Gebruiksaanwijzing:  
Verpakking:
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