MT-trap voor wespen en dazen

Geniet van de natuur zonder de
aanwezigheid van wespen en/of dazen
Deze val is ontworpen voor het afvangen van agressieve insecten,
die normaal gesproken voor ergernis zorgen:
• Paard vliegen (Dazen) zijn doorgaans aanwezig in de periode van mei tot augustus.
• Wespen zijn gewoonlijk aanwezig in de periode augustus en september.
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MT-trap voor wespen en dazen
Geniet van de natuur zonder de aanwezigheid van wespen en/of dazen
Alcochem Hygiene, producent van de H-trap,
het dazenval systeem, heeft een nieuwe en
krachtige outdoor val gelanceerd. de MT-trap.
Deze val is ontworpen om de agressieve
insecten, die vaak voor veel irritatie zorgen af
te vangen

• Paard vliegen (Dazen) zijn doorgaans
aanwezig in de periode van mei tot
augustus.
• Wespen zijn gewoonlijk aanwezig in de
periode augustus en september.

Hoe werkt de val?

• Het principe voor het aantrekken van dazen met de MT-trap is bewezen en een algemeen
aanvaarde methode: Met behulp van de zon, wordt de lucht onder funnel opgewarmd,
deze wordt geabsorbeerd door de zwarte bal. De bal straalt het infrarode licht uit door de
warmte. Dazen worden aangetrokken door infrarode straling, die afkomstig is van grotere
voorwerpen. Zij zien deze objecten als potentiële voedingsbronnen (mens of grotere
zoogdieren, zoals paarden en koeien) en landen daardoor op de bal. Zodra ze zijn geland op
de zwarte bal zullen zij op onderzoek uitgaan en proberen te steken.
	Omdat de dazen geen succes hebben in hun gewenste bloedafname, zullen zij hun
natuurlijke gedrag volgen en wegvliegen. Omdat dazen van nature alleen omhoog kunnen
vliegen en we een funnel (trechter) rond de bal hebben gepositioneerd, worden de dazen naar
boven begeleid en komen terecht in de collect tray, van waaruit ontsnappen niet meer mogelijk is.
•	Wespen hebben hetzelfde vlieg gedrag als dazen; ook zij vliegen van nature omhoog.
In tegenstelling tot dazen, worden wespen niet aangetrokken door infrarood-objecten,
maar door de zoete geuren, zoals een suikerconcentraties. Een optionele wesp vloeistof(*),
die in de collect tray kan worden geplaatst, zal de wespen aanlokken. Ook de wespen zullen
de val binnentreden van beneden en vliegen dan ook de collect tray in. Ook voor hen is
ontsnappen geen optie.
(*)

De wespen vloeistof wordt niet standaard meegeleverd bij de MT-trap. Deze is apart verkrijgbaar.

Eenvoudige en effectieve controle van de insecten die je liever niet hebt rondom uw pand.
De MT-trap is ontworpen om te worden opgehangen. Een optionele metalen frame is beschikbaar.
Plaatsingsinstructies:
• Het principe van de MT-trap werkt alleen buitenshuis, want we hebben de zon nodig om de bal op te warmen.
• Plaats de MT-trap weg van gebieden waar u normaal gaat zitten (terrassen etc.)
• Plaats de MT-trap in een gebied, waar het (deels) blootgesteld wordt aan zonlicht.
• Plaats de MT-trap op een hoogte van 1,80 meter met een minimum van 1,00 meter boven de grond.
• Als de MT-trap wordt gebruikt voor wespen controle dan de wespen vloeistof in de collect tray gieten.
Deze zal gedurende een periode van 2-4 weken wespen aantrekken.
Specificaties:
• Afmeting
• gewicht
• Dekkingsgraad
			

: 40 x 50 cm (diameter x hoogte)
: ± 1,5 kg
: van 25 (Intensieve controle)
tot 100m2 dekking

Garantie: 1 jaar op mechanische onderdelen

Waar te gebruiken:
• Tuinen
• Zwembaden
• Rondom stallen en weilanden
• Terrassen
• Golfbanen
• Elk gebied waar u hinder ondervindt 		
van wespen en/of dazen
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