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Mole Stop – professionell elektronik
mot sork, mullvad, grävling och orm
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Mole Stop är en elektronisk jordskruv med slumpmässig vibration, som
med marknadens bästa räckvidd effektivt och varaktigt håller sork,
mullvad, grävling, vildsvin, ja till och med huggorm på behörigt avstånd.
Verkningsarean är upp till 1200 m2 (10-20 m radie samt upp till 1
m djupt beroende på jordmån och djurens överlevnadsbetingelser).
För huggorm är verkningsradien 20-30 m (ca 3000 m2).
Strömförsörjningen är 4 st alkaliska Baby-batterier (LR14) som
räcker för 3-10 veckors drift beroende på vald programinställning.
Som extra tillbehör finns en adaptertillsats för drift med 230 V
växelström (22 m svagströmskabel – artikel V201 + V205).
Mole Stop är frukten av mer än 15 års forskning och har följande
unika egenskaper:
Patenterad skruvform för maximal jordkontakt
Helt inplastad elektronik för bästa skydd mot fukt
Dubbla styrprogram för optimal slumpmässig vibration
Kraftfull resonansmekanism för maximal ljudspridning
Kondensspringor för effektiv utvädring av fukt
Ny ännu stryktåligare Heavy-Duty-motor

Mole Stop 1000

Jordskruvsmodellen av Topo Stop R100, som effektivt driver bort sork och mullvad från trädgården, där
skadedjuren går hårt åt gräsmatta, fruktträd och grönsaksland. Täcker ca 800-1200 kvm yta beroende
på jordmån. Professionell konstruktion med patenterad skruvform, kraftig motor och resonansmekanism för maximal verkningsradie, dräneringsspringor för kondens samt helt sköljsäker kapslad elektronik, vilket garanterar problemfri drift under lång tid. Skadar ej mask och skalbaggar. Komplett exkl.
batterier (4 st 1,5V alkaliska LR14 räcker för 3-10 veckors drift beroende på programval). Transformatordrift (V201/205) som extra tillbehör för en eller flera seriekopplade Mole Stop. Kan även kopplas ihop
med ett antal seriekopplade Topo Stop. Svensk bruksanvisning. CE-märkt. 130 x 300 mm (diam.
x längd), 460 g. Unik garanti: 2 års öppet provköp enl. villkoren på www.musfritt.nu/garanti.html
Art-nr V120

Mole Stop Solar

Skadedjursbekämpning med solcellsdrift! Som Mole Stop 1000 men försedd med ackumulatorbatteri, vilket säkerställer driften under dygnets mörka timmar. Kan även anslutas till 9 V
adapter (V201/V205). Saknar batterifack. Inklusive solcellsaggregat. Sköljsäker. Utförlig
bruksanvisning medföljer. CE-märkt.
Art-nr V125
Nätadapter, 230V~/9V med 2 m kabel. Med korrosionssäker kontakt. Kan
driva upp till 8 st seriekopplade Mole Stop 1000 och/eller Topo Stop E250.
CE- och Tüv-märkt.
Art-nr V201
Anslutningskabel 20m, med korrosionssäkra kontakter.
Rekommenderas vid skadedjursbekämpning av brandsäkerhetsskäl på t.ex. kallvind, då inte fast 230V eluttag finns.
Inklusive löstagbar skarvkontakt. Art-nr V205
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