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Supercat musfälla PRO
Super effektiv och anpassad till arten. Förhindrar fel vid fångst.

• Optimal slagkraft
• Patenterat Easy Catch system
• Art-relevant, snabbt dödande
• Förhindrar fel vid fångst
• Med naturliga bete

Vårt senaste tillskott till SuperCat-serien är den här briljanta musfällan med sin geniala system för lätt aktivering och den kraftfulla  
hammarfunktionen. Den nya designen dödar möss direkt utan att de endast skadar sig  eller lider.

Instruktioner

1.  Tryck ner spaken och ta bort det röda skyddshöljet från betet. OBS: Fällan kommer inte att låsa automatiskt om  
skyddshöljet inte avlägsnas.

2.  Placera fällan mot en vägg med sin öppna ände i sidled mot väggen (möss går sällan i öppna utrymmen). 

3.  Håll fällan upp och tryck på spaken på baksidan för att ta bort den döda musen enkelt och snabbt utan att röra den.

Fördelar

* Det naturliga betet är integrerat i en långsträckt behållare framför avtrycksmekanismen. När musen äter betet blir den  
van vid fällan utan att utlösa den och när den fortsätter att äta, dras den nära avtryckaren och i den perfekta positionen 
för att fångas.

 
* Den nya patenterade utlösningsmekanismen  hindrar musen från att lösa ut fällan av misstag. Bara när musen börjar äta 

betet och tränger djupare in i fällan lyfter den utlösningsanordningen och utlöser fällan.
 
* Kraften som genereras av en extrem högspänningsfjäder tillsammans med fällans kraftfulla spärrverkan, säkerställer att 

musen dödas ögonblickligen.

* Med SuperCat Mousetrap PRO lanserar Swissinno på världsmarknaden en ny utveckling som enligt sina resultat redan 
uppfyller framtida EU-standarder och uppnår den högsta kategorin «A» -klassificering enligt International Human Trapping 
Standards (AIHTS).
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