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Plašiče ptáků a zvěře GEPAVAL
Automatický plynový plašič GEPAVAL Guardian-2 (HLÍDAČ - 2) slouží k ochraně
zemědělských pozemků před škodlivými ptáky a zvěří. Jeho nejčastější použití je při
podzimní ochraně vinic nebo sadů před nálety špačků, ale lze jej využít i při ochraně mladé
výsadby před okusem, polních plodin před čdernou i vysokou zvěří nebo rybích sádek.
HLÍDAČ-2 firmy Gepaval pracuje s propanovým
nebo butanovým plynem. Pro aktivaci detonací
používá piezoelektrický zapalovací systém.
Pozinkované mechanické díly jej činí velmi
odolným proti nepřízni počasí. Síla zvuku muže
být
regulována
prostřednictvím zasouvání
připojeného
kanónu.
Systém zajistí efektivní ochranu Vaší úrody před ptáky a jinými
škodlivými zvířaty, které ji mohou zničit. Nehubí zvířata, pouze je
straší a odhání pryč, je tak zachována ekologická rovnováha. Je
jednoduchý při používání, bez nebezpečí selhání nebo havárie.
Vydává intenzivní detonace s frekvencí od 20 vteřin do 60 minut, s
možností plynulé regulace.

Standardní model (jednoranný) - je vybavem nožkou pro postavení,
vhodné použití jako mobilní
Otočný model (jednoranný) s třínožkou
- velmi efektivní automatický plašič. Směr
se automaticky mění po každé detonaci o
30°- 50°otáčením po kružnici. Výška od
země 1,50 m. Velká ochranná oblast.
Otočný se dvěma detonátory - dva HLÍDAČe-2 jsou namontovány
na jedné třínožce s otáčením. Nastavitelný, vysoce efektivní
teleskopický podstavec (od 1,60 m do 2,30 m). Doporučeno pro obilí
a ovocné stromy. Má stejný účinek jako 4 samostatné detonátory.
Po každé detonaci následuje přemísťovací fáze a opačná detonace.
Velmi efektivní automatický plašič.
Automatický časovač HLÍDAČe-2 - slouží pro automatické připojení a odpojení HLÍDAČe-2 ve
zvoleném časovém intervalu jako mechanizmus pro přepínání na denní a noční provoz.
Kompletně nepropustný obal s těsněním proto vlhkosti časovač dobřechrání před
povětrnostními vlivy. Je použitelný pro každý HLÍDAČ-2.

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: +420 519 342491(2),
342491(2), e-mail: info@ostraticky.cz, www.ostraticky.cz

