
Neškodljiva zaščita za avtomobile pred kunami in podlasicami z ultrazvokom in visoko napetostjo

St.Gallen, dne, 07. decembra 2021. Vonj tople gume in plastike neustavljivo vpliva na kune in podlasice, zato so naši avtomobili prava ''oaza dobrega
počutja'' za te kosmate živali. Ti nadležni uničevalci kablov so izjemno aktivni, zlasti junija in julija, ko je njihov čas parjenja. Tudi pozimi lahko pride do
poškodb vodov in kablov v avtomobilu, saj je sveže parkirano vozilo v hladnih dneh zaželen vir toplote. Znanstveniki so odkrili, da vonj druge živali na
njenem teritoriju kune razbesni, in vodi do znanih napadov na druge živali in celo ljudi.

Kakšno škodo povzročijo na avtomobilih?

Kune pregriznejo kable, hladilni sistem, zavore in izolacijski material. Takšna škoda na avtomobilu je lahko precejšen finančni zalogaj. Vendar pa lahko
posledice uničevanja avtomobila ogrozijo tudi vašo varnost. Zato vsi, ki ukrepajo preventivno in zaščitijo avto pred nastankom škode, prihranijo veliko 
časa, denarja in težav.

Navadne pasti za kune ne rešujejo težav, ampak mučijo kune

Čeprav je stiska, ki jo ljudje čutijo zaradi kun, ki povzročajo škodo, razumljiva, jih ne smemo kar ubiti ali poškodovati. Strupena vaba za kune, če primerjamo
s strupom za miši ali podgane, v Evropi ni dovoljena in se tudi ne prodaja. Poleg pravnih in tehničnih pomislekov ubijanje ali lov kune v past ni primeren
način za zaščito avtomobila. Tudi če ste uspešno odstranili kuno, se bo v kratkem času na to mesto naselila druga kuna.

Domači pripravki proti kunam

Obstaja več alternativ, ki odženejo kune in so trajna in učinkovita zaščita za avto ter so prijazna do živali. Domači pripravki kot so pasja in mačja dlaka, čili,
čistila za stranišče, naftalin ali urin, se pogosto priporočajo za uporabo v prostoru kjer je motor vozila, saj vonj odganja kune. Komercialno dostopna pršila
proti kunam vsebujejo tudi vonje in okuse, ki jih preženejo. Vendar pa je potrebno ta sredstva redno nanašati, saj izhlapijo ali se izperejo. So nepraktična in
pogosto neučinkovita.  Visokofrekvenčni odganjalci so veliko bolj učinkoviti. Te je mogoče namestiti v prostor kjer je motor in pri parkiranem vozilu oddajajo
zelo glasen žvižgajoč ton. Ta zvok je za ljudi neslišen, za kuno pa zelo moteč. Na ta način se lahko zaščitimo in obranimo pred kunami in podlasicami,
vendar se te živali na ta zvok hitro navadijo, zato to ni trajna metoda za zaščito in odganjanje kun.

Učinkovito odženite kune

Kune STOP je izdelek iz SWISSINNA in je izjemno učinkovit. Združuje dva dokazano učinkovita načina za odganjanje: ultrazvok in električni šok, primerljiv z
ograjo za govedo. Obe metodi nadzora sta dobro uveljavljeni, učinkoviti in živalim prijazni. Ultrazvok odžene večino kun, ki se približajo vozilu. Če pa žival ta
hrup prezre, in ga še vedno privablja toplota gume ali druge kune, jo bodo visokonapetostne plošče, nameščene v prostoru kjer je motor, šokirale z
neškodljivimi, a jasno opaznimi električnimi udarci. Kune ne poškoduje, a jo učinkovito odžene. S kombinacijo ultrazvoka in elektrike kune učinkovito
preženete, ostale živali pa si bodo poiskale zatočišče drugje.

Enostavna montaža in neposredna povezava z akumulatorjem avtomobila

Izdelek Kune STOP je enostavno sestaviti. Naprava je zasnovana tako, da jo je mogoče namestiti zelo enostavno in brez kakršnega koli tehničnega znanja.
Napaja se iz avtomobilskega akumulatorja. Poraba energije je zelo majhna, naprava lahko deluje več tednov, tudi če ne vžigate avta. Poleg tega ima enota
zaščito pred velikim praznjenjem in se samodejno izklopi, če napetost baterije pade pod 11,8 V.

Avtomobilski dodatki po navadi lahko ogrozijo varnost delovanja vozil. Zato za takšne dodatke veljajo visoke zahteve. To so standardi iz avtomobilskega
sektorja in varnostni standardi CE. Kune STOP je obsežno testiran v skladu s temi standardi in je zato popolnoma varen za elektroniko vozila kot za
uporabnike.

Živalim prijazen nadzor z inovativnimi izdelki

Kune STOP je še en izdelek SWISSINNA z vrhunskim švicarskim dizajnom, ki izstopa po svoji učinkovitosti, funkcionalnosti in prijaznosti do živali.
Kakovostno in vrstam primerno zatiranje škodljivcev zagotavlja trajno zaščito in izkazuje spoštovanje do narave. ''Varujemo tisto, kar imate radi'' – moto
podjetja se nanaša na varovanje Vam ljubih področij življenja, ljudi ter na zaščito živali in okolja. 
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