
ЛОВЕЦ НА ГЛУВЦИ И ЛОВЕЦ НА ШТАКОРИ SUPERCAT PRO

Моќната сила на удар овозможува побезбеден, пократок и побрз процес на убивање.

Систем за лесно фаќање со вградена стабилност спречува глушецот или стаорецот
случа�но да го активираат механизмот, затоа стапицата е загарантирана.

Лесно се активира: турнете го горниот капак на стапицата надолу и извадете �а

Ставете �а стапицата странично поред зидот затоа што глувците и стаорците ретко

Фатениот глушец или стаорец може да се отстранат брзо и лесно - без да се допираат.

и извадете го мртвиот глодар, праве�ќи �а стапицата повторно подготвена за

Природната мамка е интегрирана во издолженото
продолжување пред механизмот за активирање.

Отпрвин, додека глушецот ужива во мамката и се
навикнува на стапицата, то� не може да го
активира. Колку повеќе се храни, толку е поблиску
до чкрапалото на кра�от од мамката и тогаш доаѓа
до совршена положба за активирачи и фаќања.

Ловецот на глувци и ловецот на штакори PRO тие се нов додаток на палетата
производи на SuperCat. Интелигентниот механизам за активирање Easy Catch System            

убива глушец или стаорец веднаш со многу силен удар, хумано, без да предизвика
штета или долгорочно страдање на животното.

Сигурно и брзо убиство
100% гаранци�а за улов
Вклучува природна мамка
Оптимална �ачина на удар
Достапни се мамки за замена
Патентиран систем за лесно

      фаќање

КАКО ДЕЛУВА?

ПРЕДНОСТИ

ДОСТАПНИ СЕ ЗАМЕНСКИ МАМЦИ 2X

ОПИС

со патентиран систем за фаќање  Easy Catch System - без грешка
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црвената заштитна пластика од долниот капак.

се движат во отворени  области и простори.

Фатете �а стапицата одзади, притиснете �а рачката на горниот капак за да �а отворите

употреба.



ЛОВЕЦ НА ГЛУВЦИ И ЛОВЕЦ НА ШТАКОРИ SUPERCAT PRO

РГД – 8 пакчиња

ТД – 14 пакчиња

СД – 40 пакчиња

со патентиран систем за фаќање Easy Catch System - без грешка

РГД – 4 пакчиња

ТД – 12 пакчиња

СД – 25 пакчиња

MK


