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Mole Stop – professionel elektronik
mod mosegrise, muldvarpe og slange
Mole Stop er en elektronisk jordskrue med tilfældigt genererede
vibrationer, som effektivt og varigt holder mosegrise, muldvarpe
og slange på behørig afstand.
Virkningsarealet er op til 1200 m2 (10-20 m radius afhængigt af
jordbundsforholdene og dyrenes overlevelsesbetingelser).
Strømforsyningen er 4 stk. alkaliska batterier (LR14, Baby, AM2,
MN1400) som rækker til 3-10 ugers drift afhængigt af valgt programindstilling – ikke inkludert i Danmark. Som ekstra tilbehør fås et
adaptersæt til drift med 230 V vekselstrøm (22 m svagstrømskabel).
Mole Stop er resultatet af mere end 15 års forskning og har følgende
unikke egenskaber:
Patenteret skrueform sikrer maksimal jordkontakt
Fuldt indkapslet elektronik sikrer optimal beskyttelse mod fugt
Dobbelte styreprogrammer til tilfældigt genereret resonanslyd
Kraftig resonansmekanisme sikrer maksimal lydudbredelse
Kondensrevner giver effektiv udluftning af fugt
Ny, endnu mere robust Heavy-Duty-motor

Mole Stop 1000 P2

Jordskruemodellen af R100, som effektivt fordriver mosegrise og muldvarpe fra haven, hvor skadedyrene gør
stor skade på græsplæne, frugttræer og køkkenhave. Dækker ca. 800-1200 m2 afhængigt af jordtype. Kraftig
resonansmekanisme, drænrevner til kondensvand samt helt stænksikker elektronik (kapslet). P2-modellen
har ny forstærket motor, der garanterer problemfri drift gennem lang tid. Skader ikke orme og biller. 4 stk.
1,5 volts Alkaline LR14 batterier (også benævne Baby, AM2, MN1400) rækker til 3-10 ugers drift, afhængigt af programvalg. Transformatordrift (V201/205) som ekstra tilbehør til en eller flere serieforbundne Mole
Stop. Kan også kobles sammen med en række serieforbundne Topo Stop. Dansk brugsanvisning medfølger.
CE–mærket. 130 x 300 mm (diam. x længde), excl. batterier, 460 g. Unik garanti: 2 års tilbagekøbsgaranti
ifølge betingelserne på www.musfritt.nu/dk/garantid.html
Art-nr V120

Mole Stop Solar P2

Skadedyrsbekæmpelse med solcelledrift! Som Mole Stop 1000, men udstyret med akkumulatorbatteri, der
sikrer driften i døgnets mørke timer. Kan også sluttes til 9V-adapter (V201/V205). Mangler batterimagasin.
Inklusive solcelleaggregat. Stænksikker. Udførlig brugsanvisning medfølger. CE–mærket.
Unik garanti: 2 års tilbagekøbsgaranti ifølge betingelserne på www.musfritt.nu/dk/garantid.html
Art-nr V125

Netadapter, 230V~/9V med 2 m kabel. Med korrosionssikker kontakt. Kan drive op til 8 stk. serieforbundne
Mole Stop 1000 og/eller Topo Stop E250x. CE- og TÜV-mærket .
Art-nr V201

Tilslutningskabel 20m, med korrosionssikker kontakt. Anbefales af brandsikkerhedshensyn til skadedyrsbekæmpelse f.eks. på uopvarmede lofter, hvor der ikke er fast 230V stikkontakt. Inkl. aftagelig samlekontakt
Art-nr V205
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