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TRINOL PERMA FORTE B
Velegnet til brug i boliger, lagerrum, kontorer osv. Midlet virker øjeblikkeligt dræbende på alle insekter, f.eks. 
myrer, edderkopper, sølvfi sk, hunde- og kattelopper, kakerlakker, hvepse og fl uer m.fl .  Midlet er oliebaseret og 
langtidsvirkende op til 2-3 måneder.  Anvendes ufortyndet i en forstøversprøjte. Må ikke anvendes på planter 
og afgrøder samt i stalde, hønsehuse, væksthuse og lignende, da midlet indeholder et langtidsvirkende 
aktivstof, der kan være med til at udvikle resistens hos fl uer.

Dosering: 10 liter rækker til ca. 500 m2

Deklaration: Permethrin 1,5%, Pyrethrin I+II 0,5%
Emballage: 5 liter  Varenr.: 110200

10 liter  Varenr.: 110210  
200 liter Varenr.: 110221

SPRØJTEMIDLER MOD INSEKTER

K-OBIOL® EC25
Effektiv bekæmpelse af kornskadedyr. Professionel bekæmpelse af insekter i tomme kornlagre, transport- og procesanlæg 
for korn og korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler. K-Obiol® EC 25 er kendetegnet ved en hurtig knockdown og en tydelig 
kontrollerende eff ekt overfor en lang række skadevoldere, såsom kornsnudebiller, rismel-biller og kastaniebrun rismelbiller.
På glatte ikke-absorberende overfl ader er midlet eff ektivt i 16 uger. Porøse overfl ader skal genbehandles efter 6 uger.

Dosering: Grove overfl ader: 30 ml K-Obiol®. EC 25 opløses i 5 l vand. 5 l opløsning rækker til 50 m2 overfl ade. 
(1 l K-Obiol® EC 25 rækker til ca. 1.600 m2). Jævn overfl ade: 60 ml K-Obiol® EC 25 opløses i 5 l vand. 5 l opløsning 
rækker til 100 m2 overfl ade. (1 l K-Obiol® EC 25 rækker til ca. 1.600 m2)
Deklaration: Deltamethrin: 2,7%. Piperonylbutoxid: 23,9 %
Emballage: 1 ltr. Varenr.: 110250

Dosering: Rumbehandling af fl yvende insekter: (Fluer, myg, møl m.fl .) Tågesprøjtning: 1 liter AquaPy blandes 
med 4 liter vand pr. 15.000 m3. Ultra lav Volume, ULV: 200 ml ufortyndet AquaPy pr. 3.000 m3.  Bekæmpelse af 
krybende og kravlende insekter: (Kakerlakker, lopper, kornsnudebiller, tobaksbiller m.fl .) Tågesprøjtning: 600 
ml AquaPy blandes med 400 ml vand pr. 3.000 m3.
Ultra lav Volume, ULV: 600 ml ufortyndet AquaPy pr. 3.000 m3.
Deklaration: Pyrethrin I+II udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt  30 g/l 
- Piperonylbutoxid 135 g/l
Emballage: 1 liter Varenr.: 110341

AQUAPY
Knock-down mod flyvende, kravlende og krybende insekter indendørs og udendørs. Midlet slår insekterne ned her og nu 
og tvinger dem ud fra deres tilholdssteder. AquaPys større og mere stabile dråbestørrelse, gør at produktet holder sig fly-
vende længere og fordamper langsommere end sammenlignelige produkter. AquaPy er godkendt til brug i levnedsmiddel-
industrien, i stalde, produktlagre, kornlagre og andre steder, hvor insektkontrol ønskes. Bedste effekt opnås ved at lave en 
tågebehandling, hvor AquaPy forstøves så højt mod loftet som muligt. Produktet kan også sprøjtes direkte på insekterne.
BEKÆMPELSE AF KORNSKADEDYR: Efter rengøring behandles det tomme kornlager med AquaPy som tågebehandling. 
Denne behandling vil effektivt kunne forhindre kornskadedyr fra tidligere høst i at blive overført til ny høst. For fremtidig 
sikring af kornet anbefales at behandle med K-Obiol EC25 evt dagen efter behandlingen med AquaPy.

K-OTHRINE PARTIX 
Vandbaseret insektmiddel. Professionelt insektmiddel med 50% mindre aktivstof i miljøet end andre 
produkter. Den nye Partix-teknologi sikrer, at aktivstoff et bliver på overfl aden længere tid, og er således 
eff ektiv op til 12 uger. Midlet anvendes indendørs og er virksomt mod kravlende insekter og er dokumen-
teret eff ektivt mod væggelus, edderkopper, stuefl ue samt tyske og amerikanske kakerlakker. Udendørs 
kan midlet bruges til hvepsebo. Midlet er godkendt til brug i off entlige, industrielle samt private miljøer, 
og sprøjtes i revner og sprækker, hvor insekter gemmer sig. Hylder, borde og andre fl ader hvor levneds-
midler skal ligge eller opbevares må ikke behandles. Partix kan anvendes på alle typer af overfl ade, 
(glatte, ru og porøse) og efterlader ikke pletter.

Dosering: Edderkopper/kakerlakker/hvilende husfl ue: 5 ml K-othrine Partix blandes med 995 ml vand. 
Anvend 50 ml sprøjtevæske pr m2. Væggelus 1. behandling: 10 ml K-othrine Partix blandes med 990 ml vand. 
Anvend 50 ml sprøjtevæske pr m2. Udendørs hvepsebo: 10 ml K-othrine Partix blandes med 990 ml vand. 
Anvend 200 ml sprøjtevæske pr. bo.
Deklaration: Deltamethrin 24,9 g/l
Emballage: 250 ml (Karton á 12 stk )  Varenr. : 110259
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Dosering: Sprøjt i 5 sekunder i svajende bevægelser pr. 30 
m3 rum.
Deklaration: Pyrethrin I + II 0,40%, Piperonylbutoxyd 2,0%
Emballage: 600 g (Karton á 10 stk.) Varenr.: 110360

TRINOL TURBO-JET
Knock-down bekæmpelse af fl uer og hvepse.
Trinol Turbo-Jet anvendes mod fluer i stalde og beboelse samt 
ved og i hvepsebo. Aerosoldåsen er forsynet med JET forstø-
verdyse, som giver en meget fin forstøvning samtidig med, 
at den har en god rækkeevne. Insekterne dør øjeblikkeligt ved 
behandlingen. 
Døre, vinduer og ventilation holdes lukket under behandlingen 
samt i ca. 25 min. herefter.
Midlet er kun aktiv overfor koldblodede dyr og påvirker ikke 
husdyrenes adfærd. Akvarier tildækkes og stuefugle fjernes 
inden sprøjtning.

TRINOL 810 INSEKTMIDDEL
Effektivt våben mod alle fl yvende og 
krybende insekter.
Midlet sprøjtes på de overflader, hvor insekterne 
typisk sidder ( vindueskarme, vægge, revner/
sprækker, lamper osv ).
Insekterne dør kort tid efter de kommer i 
berøring med midlet. Trinol 810 Insektmiddel er 
oliebaseret, og har langtidseffekt på op til 7 uger.

Dosering: 1 fl aske rækker til ca. 35 m2

Deklaration: Pyrethrin I+II 0,3%, Permethrin 1,0%, 
Piperonylbutoxid 1,5%
Emballage:  700 ml (Karton á 6 stk.) Varenr.: 100500

INSEKTMIDLER

PROTOXINSEKT 
Bekæmpelse af træborende insekter.
ProtoxInsekt anvendes ufortyndet til 
bekæmpelse af alle typer træborende 
insekter fx, borebiller og husbukke. 
Efter grundig rengøring af træværket, 
kan produktet påføres med pensel, 
sprøjtning eller dypning. Ved påførsel 
med pensel eller sprøjte bør behand-
lingen gentages 2-3 gange - hver gang 
til mætningspunktet.

Dosering: Nyt træ 0,25 liter/m2- Gammelt træ 0,5 liter/m2

Deklaration: Cypermethrin 0,1 % w/w
Emballage: 20 liter Varenr.: 150236

GREEN HERO FRYSESPRAY 
Giftfri bekæmpelse af insekter. 
Frysespray der øjeblikkeligt og humant dræ-
ber insekter via den ekstremt lave temperatur 
på ca. -45 / -50 grader.
Green Hero kan anvendes mod f. eks hvepse 
og væggelus, og den virker også mod vægge-
lusenes æg. Produktet er 100% giftfrit.

Emballage: 500 ml ( Karton á 12 stk ) Varenr.: 160128

Deklaration: Bendiokarb 12,9 g/kg
Emballage: 3 kg Varenr.: 110263

FICAM D INSEKTMIDDEL 
Pulver til indendørs bekæmpelse af 
myrebo og hvepsebo. Midlet bekæmper 
myrer, hvepse og gulbenet asiatisk 
gedehams indendørs. Insekterne dør, 
når de kommer i kontakt med pulveret. 
Ficam® D anvendes primært til 
indblæsning i revner, hulrum og 
utilgængelige områder, hvor myrer 
og hvepse bor og færdes. Myrerne slæber 
midlet til boet, som derved bekæmpes. 
Effekten holder min. 1 måned og ofte meget længere. Produktet kan med 
fordel anvendes sammen med Maxforce® Quantum eller Maxforce Qu-
antum Myrelokkedåse for at opnå en langtidseffekt og kombinationen af 
kontaktvirkning og en bekæmpelse af boet indefra.

TRINOL MYRESTOP
Praktisk strødåse med granulat.
Myregranulat med dobbeltfunktion. Trinol Myrestop 
kan anvendes både indendørs ved spredning og 
udendørs ved udvanding direkte i myreboet.
Granulatet tiltrækker myrerne, som slæber til boet.

Dosering:  Indendørs: 10 g pr. m2, som fordeles jævnt hvor der er 
myreaktivitet. Udendørs: 100 g blandes med 5 liter vand og vandes.
Deklaration: Lambda-Cyhalothrin 0,05 % w/w
Emballage: 300 g (Karton á 12 stk.) Varenr.: 110069

Effektiv 
både 

indendørs og 
udendørs

TRINOL MYRELOKKEDÅSE
Præsentabel og smart myrelokkedåse.
Dåserne indeholder sirup, som tiltrækker 
myrerne, hvorved de slæber giften til boet, 
som bekæmpes.Lokkedåserne er effektive 
op til 4 mdr. efter åbning.
Dåserne kan åbnes og lukkes sammen 
igen alt efter behov, og der derfor 
genanvendelige, når det formodes de stadig 
er aktive.

Deklaration: Spinosad 0,08%
Emballage: Pakke á 2 dåser ( Karton á 20 pakker ) Varenr.: 100517
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Modtag vores 
tilbud og nyheder 

– skriv til os på 
ordre@vilofarm.dk 

og tilmeld 
din mail.

INSEKTMIDLER

ADVION COCKROACH GEL
Tiltrækker og bekæmper kakerlakker. 
Attraktiv gel overfor alle typer kakerlak-
ker inkl. tyske, orientalske samt ameri-
kanske kakerlakker. Midlet er eff ektivt 
på både voksen- og nymfestadiet. Når 
en enkelt kakerlak æder gelen, vil giften 
hurtigt spredes til de øvrige kakerlakker 
via aff øring samt kannibalisme. Produktet tiltrækker kakerlakkerne,  selvom 
alternative fødekilder er tilstede. Advion Cockroach Gel er nem at arbejde 
med selv ved temperaturer op til 50˚C. Gelen er eff ektiv op til 3 mdr. efter 
udlægning. Spidser medfølger i kassen. 
Anvendelsesområde: Må ikke anvendes på områder hvor fødevarer/foder, 
køkkenredskaber eller fl ader hvor levnedsmidler tilberedes, kan komme i 
kontakt med eller blive forurenet af produktet.

Dosering indendørs: Ved sorte havemyrer udlægges 1 dråbe á 200 
mg pr løbende meter i revner/ sprækker, hvor myrerne kommer 
fra. Ved faraomyrer udlægges 200 mg pr m2 areal.
Dosering udendørs: Myrebo på terrasser: Find myrernes indgange 
og anvend 2 gram pr myrebo, som fordeles i boets indgangshuller.
Spærrebælte på hussokler: 1 dråbe á 200 mg pr løbende meter.
Deklaration: Imidacloprid 0,03% 
Emballage: 4 sprøjter á 30 g  Varenr.: 110271
 Myrelokkedåse á 2,2 g/stk.  Varenr.: 110275

ADVION ANT GEL 
Effektiv myregel til indendørs og udendørs brug. Uovertruffen myrekon-
trol med denne gel, som er nem at arbejde med selv ved temperaturer op 
til 50˚C. Advion indeholder både sukker, protein og kulhydrat, således den 
tiltrækker en lang række myrer. Fx Faraomyrer, argentinske myrer, sorte my-
rer og mange flere. Myrerne vil dele gelen mellem sig samt slæbe til boet. 
Fuld effekt kan forventes cirka 2 uger efter udlægning. Gelen er effektiv op 
til 3 mdr. efter udlægning. Virker også på larvestadiet. Spidser medfølger i 
kassen.
Anvendelsesområde: I og omkring bygninger samt i fødevareindustrien.

Dosering: Udlæg 0,1-0,5 g pr m2

Deklaration: Indoxacarb 0,05%
Emballage: 4 sprøjter á 30 g Varenr.: 110268

Dosering for alle anvendelser: 2 dråber á ca. 0,1-0,5g pr m2. Et øget 
antal pletter af gel (op til 5 pletter gel pr. m2) kan være nødvendigt 
ved større kakerlak-angreb, ekstremt snavsede forhold, eller hvor 
orientalske og amerikanske kakerlakker er dominerende.
Deklaration: Indoxacarb 0,06% 
Emballage: 4 sprøjter á 30 g Varenr.: 110269

MAXFORCE QUANTUM
Effektiv og diskret myresirup til indendørs og udendørs brug. Myrerne slæ-
ber giften tilbage til boet, som dermed bekæmpes indefra, idet dronningen 
udryddes. Midlet virker på sukker- og proteinsøgende myrer. 1 dråbe er nok 
til at tiltrække store mængder myrer. Midlet er lugtfri og fremstår som en 
klar drypfri sirup. Langtidsholdbar eff ekt på 2-3 måneder. For mere nøjagtig 
udlægning kan doseringspistol tilkøbes!
Anvendelsesområde: Fødevareindustrien, så som køkkener, slagterier, vare-
huse og private bygninger.

MAXFORCE PLATIN
Til indendørs bekæmpelse af skægget sølvkræ samt kakerlakker.
Udlæg denne gel, og bekæmp skægget sølvkræ samt tyske, amerikanske og 
orientalske kakerlakker. Midlet er velegnet på områder, hvor det er uhen-
sigtsmæssigt at anvende sprøjtemidler. Produktet er eff ektivt op til 12 mdr. 
efter udlægning. Hylder, borde og andre fl ader, hvor levnedsmidler skal ligge 
eller opbevares må ikke behandles.

Dosering: Udlægges som dråber eller tynde strenge. Skægget 
sølvkræ: 0,1 g – 0,2 g pr m2. Tyske kakerlakker: 1-2 dråber á 0,1 g pr 
m2 afhængig af angrebets omfang. Orientalske og amerikanske 
kakerlakker: 2-3 dråber á 0,1 g pr m2 afhængig af angrebets om-
fang. Læs indlægsseddel for mere info.
Deklaration: Clothianidin (1 % w/w) 11,8 g/l.
Emballage: 4 sprøjter á 30 g Varenr.: 110273
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Emballage: Pakke á 10 stk. Varenr.: 160020

KAKERLAKFÆLDE 
Klisterfælde med duftstof til kakerlakker. Fældens lave udformning gør den 
ideel til kakerlakkernes skjulesteder i f.eks. køkkener. Fælden er eff ektiv op til 
8 uger efter aktivering. 23 cm lang.

MØLFÆLDE (Detektiv)
Speciel udformet beholder som 
insekterne ikke kan komme ud 
af. Anbring duftstof i beholderen 
og vurdér omfanget af møl i det 
pågældende område.
Særligt velegnet til støvede områder.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 160050

DUFTSTOF 
TIL KLÆDEMØL
Duftstoff et anvendes i en 
fælde og holder 12 uger 
efter åbning.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 160070

DETEKTERING AF INSEKTER

INSEKTFÆLDE
Klisterfælde som skal anvendes med 
duftstof. Fælden er særlig velegnet 
mod møl, da de sort/hvide striber 
virker tiltrækkende på møl. Fælden 
er eff ektiv ca. 12 uger efter åbning. 
Snor medfølger så fælden kan hæn-
ges op. Mål: Højde 37,3 cm – højde 
13 cm.

Emballage: Pakke á 10 stk. Varenr.: 33345

DETEKTION AF SKÆGKRÆ
Speciel madding, som bruges til detektion af skægkræ /ovnfi sk.
Maddingen anbringes på en klisterfælde, hvorved skægkræ/ovnfi sk 
indfanges.Dispenseren indeholder sirismel og rækker til ca. 100 limplader.
Anvend insektfælde varenummer 33345 til maddingen.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 160130

DUFTSTOF TIL 2-FARVET FRØMØL 
Feromonet tiltrækker  mel-, mandel, kakao og 
indiske melmøl.  Duftstoff et skal skiftes 2-3 gange 
årligt, dog hver måned i miljøer med kraftige 
lugte, f.eks. bageri mv. Duftstoff et kan anvendes i 
ovenstående insektfælde samt mølfælde.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 160060

TILBEHØR TIL MAXFORCE OG ADVION

Emballage: 
Drax Gun doseringspistol Varenr.: 180044
Stål- og plasttips til doseringspistol Varenr.: 180042
Bug Bar - tom myrelokkedåse Varenr.: 110277

Pistol og stål/plasttips gør det nemt 
at udlægge Maxforce og Advion 
præcist og nøjagtigt.

SMÅ INSEKTFÆLDER MED KLISTER
Klisterfælde uden lokkestof til at fange insekter. God til f.eks at fange sølv-
kræ, hvor der kan bruges Sirismel som lokkestof. Fælden er 21, 5 cm lang og 
6,6 cm bred, når den er usamlet.

Emballage: Pakke á 90 fælder Varenr.: 160021
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DETEKTERING AF VÆGGELUS

KOLDTÅGEKANON VECTOR FOG C150
Elektrisk tågekanon velegnet til olie- og vandbaserede insektmidler og des-
infektionsmidler. Med en spredningshastighed på mere end 1 liter pr. minut 
er den i stand til at dække 150m2 på mindre end 1 minut. 6 liter beholder. 
Maskinen er let og handy og vejer blot 4,7 kg. Skulderstrop medfølger. 
1250 W motor.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 33195

PUDDERBLÆSER
Smart håndforstøver med 2 liters kapacitet. Forlængerrør på 35 cm 
medfølger. Lille og handy model, der blot vejer 941 g.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 180030

UDSTYR TIL INSEKTOPGAVER

MYGGEARMBÅND R-101
Det er kun hunmyg, der stikker 
når de er med æg, og i denne 
periode undgår de hanmyg. 
Armbåndet udsender lyde, der 
efterligner hanmyg. Derved hol-
des hunmyg væk og myggestik 
undgås. Armbåndet er i fl ot 
design og rækker 2 meter. Batteri 
medfølger til 8 mdr (4 timers 
brug pr dag).

Emballage: 1 stk. (Karton á 16 fl otte 
 assorterede farver) Varenr.: 100171

ELEKTRONISK MYGGE-
FÆLDE AMT 100
Fælden tiltrækker myg via UV-
lys og lokkestof. Myggene suges 
ned i be holderen, hvor de fanges. 
Fælden rækker op til 1500 m2. 1 stk 
lokkestof samt 10 meter ledning 
medfølger. (110/230- 12V)

Emballage:  Myggefælde AMT 100 Varenr.: 19982
 Green Fusion Octenol 
 ( Lokkestof til myggefælden ) Varenr.: 19984

Ekstra lysstofrør til myggefælde Varenr.: 100161

PUDDERBLÆSER
Manuel model til at bære 
på ryggen. Forlængerrør 
på 1 meter medfølger. 9 kg 
kapacitet. Vægt 3 kg.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 180031

PRODUKTER MOD MYG

VÆGGELUS DETEKTOR
Limdetektor med lokkestof 
der tiltrækker væggelus. 
Detektoren er på stør relse med 
et kreditkort og kan monteres 
diskret på de steder, hvor 
væggelus typisk opholder sig, 
f.eks. mellem madrasser og 
sengegavle mv.

Emballage: 12 stk. Varenr.: 160030

CLIMBUP ORIGINAL 
VÆGGELUSFÆLDE
Placer detektoren under s
engebenet og stop væggelusene 
på deres vej op i sengen. ClimbUp 
er designet således, at væggelusene 
falder ned i skålen, hvorfra de umuligt 
kan komme op igen. En glimrende metode, hvorpå du kan stoppe og ind-
fange væggelus og detektere om væggelus er på spil i lokalet. ClimbUp er 
uden  brug af gift og lokkestof, og kan anvendes igen og igen til dine opgaver. 
Skålen måler 15,5 cm i yderdiamater. Inderskålen, hvori du placerer sengebe-
net måler 11 cm i diameter.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 160049
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INSEKTLAMPER MED LIMPLADE

SLUXX HP SNEGLEMIDDEL
Eff ektivt og regnfast middel mod alle snegle 
inkl. dræbersnegle. Efter indtagelse vil sneglen 
ophøre med at spise og vil hurtigt blive be-
kæmpet. Midlet er ufarligt for mennesker, 
husdyr, pindsvin mv.

Dosering: 7 kg pr ha. 1-2 sneglekorn er nok 
til bekæmpelse af en snegl
Deklaration: Jernfosfat 3%
Emballage:  20 kg Varenr.: 19337

HJORTETAKOLIE
Middel med meget ubehagelig lugt.

Emballage: 400 ml. Varenr.: 622
5 liter Varenr.: 33978

ØVRIGE VARER TIL SKADEDYR

WALL FLY HVID MED SPLINTFRI LYSRØR
UV-lyset indfanger insekter, som samles på limpladen. Lampen er ideel 
til restauranter, cafeer, receptioner og andre områder, hvor insekter skal 
kontrolleres præsentabelt, diskret og lydløst. Rustfrit lakeret stål. 18 w ener-
gibesparende splintfri lysrør samt limplade er fastmonteret. Lampens eff ekt 
rækker op til 90 m2. Mål: B 45 x H 20 x D 14 cm. Total 35w.

Emballage:  1 stk. (Karton á 6 stk.) Varenr.: 170862
 Limplader pakke á 6 stk. Varenr.: 170863

Lysrør splintfri 18w Varenr.: 170865

VULCAN 2 MED SPLINTFRI LYSRØR
Lampen er velegnet til køkkener, bagerier og områder hvor insekter skal kon-
trolleres. UV-lyset indfanger insekterne, som samles på limpladen. Lampen 
er i rustfrit stål, og er fastmonteret med 2 stk. 15 w energibesparende splintfri 
lysrør. Dækker op til 80 m2. Mål: B 59 x H 35 x D 11,5 cm. Total 55w.

Emballage:  1 stk. (Karton á 4 stk.) Varenr.: 170866
 Limplader pakke á 6 stk. Varenr.: 170868

Lysrør splintfri 15w Varenr.: 170869

VULCAN  3 IP65 MED SPLINTFRI LYSRØR
Lampen er særligt velegnet til fødevareindustrien og andre områder, hvor der 
spules med vand ved rengøring. Lampen leveres med 3 x 15w energibesparende 
splintfri lysrør samt limplade, som tiltrækker og indfanger insekter. Lampen er i 
rustfrit stål og rækker op til 110 m2. Mål: B 59 x H 35 x D 10,5 cm.

Emballage:  1 stk. (Karton á 4 stk.) Varenr.: 170867
 Limplader pakke á 6 stk. Varenr.: 170868

Lysrør splintfri 15w Varenr.: 170869

PEROXYTABS II
Desinfektionsmiddel i tabletform velegnet 
til desinfektion efter skadedyr mv.
Peroxytabs angriber ikke overfl ader takket 
være en integreret korrosionsbeskyttelse.
Midlet er miljøvenligt og stiller ingen 
særlige krav til personlige værnemidler.
Opløs 1 tablet i 2,5 liter.  
Godkendt af fødevarestyrelsen.

Emballage: Dåse á 50 tabletter Varenr.: 210274



1. Generation:   Chlorophacinon/Coumetetralyl 2. Generation:  Bromadiolon
                           Difenacoum
                           Brodifacoum/Flocoumafen/Difethialon

ANTIKOAGULANTERNES STYRKE (Ved konstateret resistens kan der ikke anvendes et sideordnet aktivstof)
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ROTTE- OG MUSEMIDLER

ROZOL til mus og rotter

ROZOL KORN
Hele hvedekerner hvor aktivstoff et er 
imprægneret i kernen. Velegnet til tørre 
omgivelser.

ROZOL BLOKKE
Solide blokke med holdbarhed op til 3 mdr. i 
fugtige miljøer. Blokkene tiltrækker rotter og mus 
via specialudviklet duft og smag, og er nemme at 
gnave af via blokkens udformning.

ROZOL PASTA
Blød pasta med specialudviklet duft og smag, 
som tiltrækker rotter og mus og medvirker god 
ædelyst. Pastaen fedter minimalt og tåler fugt 
og væde. Produktet er en kornbaseret pasta med 
vegetabilske olier.

RACUMIN PASTA
Velsmagende ædegift til rotter og mus i og 
omkring bygninger. Midlet er en langsomt 
virkende gift. Lokkemaden er baseret på 
vegetabilske olier og er meget attraktiv 
for rotter. Da formuleringen tåler fugt og 
væde, er produktet meget anvendeligt i 
afl øbssystemer, møddinger, lagerrum og 
stalde. Indeholder bittert smagsstof, for at 
undgå, at f.eks. kæledyr æder af lokke-
maden. 

RACUMIN FOAM
Indendørs bekæmpelse af rot-
ter uden agn.
En unik skumformulering, der 
bekæmper rotter unden brug 
af lokkemad . Det bløde skum 
klæber sig fast i pelsen på 
dyrene og indtages når dyrene 
rengør pelsen. Skummet er 
stabilt i op til 12 dage, men er 
aktivt længere.

Udlægning: Max 20-30 g pr hul/passage 
afhængig af størrelsen. 
Deklaration: Coumetetralyl 0,4%
Emballage: 500 ml Varenr.: 170011

Gældende for alle 3 rozol produkter:  Dødelig dosis for rotter er 2-4 g om dagen i 4-6 dage svarende til 10-20 % af rottens daglige indtag. 
Mus dør efter indtagelse af 0,1-0,2 g om dagen i 4-6 dage.

Max 20-30 g pr hul/passage 

Coumetetralyl 0,4%
Varenr.: 170011

Udlægning: Rotter: 100-140g med 5-10 meters afstand. Husmus: 20-40g med 1-2 
meters afstand
Deklaration: Colecalciferol 0,075 %
Emballage: 5 kg spand Varenr.: 170100
Etikette Exittus til foderstationer 50 stk. Varenr.: 170102

EXITTUS®
Softblok i plastindpakning til rotter og mus med d-vitamin. Velsmagende formulering med 
hurtig accept og en virkningsmekanisme, som giver hurtigere kontrol af gnaverangreb - ofte in-
denfor kun 7 dage. Eff ektiv resistensbryder ved antikoagulantresistente rotter og mus. Dødekug 
dosis er 14,5 g rotter og 1,1 g for mus. Bemærk! Foderkasser som indeholder Exittus skal mærkes 
med ny etikette med info om at kassen indeholder Cholecalciferol.

Udlægning: Rotter: Max 200 g pr station i 8-10 meters afstand. Ved stor forekomst af rotter reduceres til 4-5 meter.
 Mus: Max 100 g blokke eller korn pr station i 4-5 meters afstand. Max 50 g pasta pr station i 4-5 meters afstand. 
 Ved større forekomst af mus reduceres til 1-1,5 meter. 
Deklaration:  Chlorophacinon 0,005 % Emballage:  Rozol Korn løs (20 kg sæk)   Varenr.: 170023
Rozol Blok 100 g (8 kg spand) Varenr.: 170019  Rozol Pasta 25 g (8 kg spand) Varenr.: 170021

Udlægning: Rotter: Max 200 g pr station i 3-10 meters afstand. 
Mus: Max 20 g pr station i 2-10 meters afstand.
Deklaration: Coumatetralyl 0,0375%
Emballage: 5 kg spand (50 x 100 g) Varenr.: 170010

RACUMIN PASTA
Velsmagende ædegift til rotter og mus i og 
omkring bygninger. 
virkende gift. Lokkemaden er baseret på 
vegetabilske olier og er meget attraktiv 
for rotter. Da formuleringen tåler fugt og 
væde, er produktet meget anvendeligt i 
afl øbssystemer, møddinger, lagerrum og 
stalde. Indeholder bittert smagsstof, for at 
undgå, at f.eks. kæledyr æder af lokke-
maden. 
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Udlægning: Rotter max 200 g pr station. Mus: max 30 g pr station. 
Deklaration: Difenacoum 0,005 %
Emballage: Sæk á 200 poser x 100 g Varenr.: 170300
 25 kg sæk  Varenr.: 170340

DIFENACOUM
Ædegift med hele hvedekerner til rotter 
og mus.
Midlet anvendes ved konstateret resistens 
overfor de svagere anti-koagu lanter. 
Dødelig dosis er 9 g og for mus 0,32 g. 

ROTTE- OG MUSEMIDLER

Udlægning: Mus: Op til 50 g pr udlægningssted
Rotter: op til 200 g pr udlægningssted 
Deklaration: Difetialon 0,0025%
Emballage: 6 kg spand Varenr.: 170554

GENERATION MIX
Løs korn til rotter og mus.
Særlig lækker blanding af havregryn, solsikkekerner og knust majs. Midlet 
virker i løbet af 4-6 dage efter indtagelse af 5 g for rotter og 1 g for mus.

GENERATION MIX

TALON SOFT
Pastapatron mod mus og rotter.
Eff ektiv og velsmagende pasta, hvor en enkelt dødelig dosis er nok til at be-
kæmpe rotter og mus.  Med Talon Soft er det muligt at bekæmpe rotter og 
mus med mindre brug af gift samt spare tid, idet midlet kontrollerer gnavere 
der er modstandsdygtige overfor antikoagulanter. Dødelig dosis for rotter er 
1,8 g og 0,2 g for mus. 

Udlægning: Max 200 g pr station
Deklaration: Brodifacoum 0,005%
Emballage: 300 g patron (Karton á 12 stk) Varenr.: 140006

Udlægning: Rotter 28 g: 2-10 blokke med 5 – 10 meters mel-
lemrum. Mus 28 g: 1 blok med 4 meters mellemrum- ved større 
angreb 2 meters mellemrum 
Udlægning: Rotter 225 g: 1 blok med 5- 10 meters mellemrum, 
dog højest 280 g pr. udlægningssted
Deklaration: Bromadiolon 0,005 %
Emballage: 28 g (8 kg spand) Varenr.: 17001
Emballage: 225 g (9 kg karton – 40 blokke) Varenr.: 170014

NOTRAC BLOX 28 G OG 225 G
Mod mus og rotter. Velsmagende blokke der anvendes i og omkring 
bygninger samt i kloakker. Blokkene fungerer godt i fugtigt miljø og giver 
uovertruffen ædelyst hos rotterne. Dødelig dosis er for rotter 5-10 g og for 
mus 1-2 g.

DIFENACOUM
Ædegift med hele hvedekerner til rotter 

Emballage: 225 g (9 kg karton – 40 blokke) 

KLERAT VOKSBLOK
Mod rotter og mus i og omkring bygninger. Kraftigt 2. generations middel, 
som også bekæmper resistente rotter. Praktiske små blokke, som nemt pla-
ceres over spyd i foderstationen.

Udlægning:  Rotter: 20-60 g pr station. Mus: 20 g pr station.
Deklaration:  Brodifacoum 0,005 %
Emballage:  20 g (10 kg spand – ca. 500 blokke) Varenr.: 170606

KLERAT VOKSBLOK

BLACK PEARL PASTA
Alphachloralose mod mus.
Skånsomt og giftfrit bekæmpelses-
middel mod mus. Black Pearl Pasta 
anvendes til bekæmpelse af mus 
indendørs. Baseret på aktivstoffet 
alphachloralose, der fungerer som et 
sovemiddel. Spanden består af små 
poser á 10 gram pasta.

Udlægning: Anvend højest 20 g pr stattion i 3 meters afstand.
Deklaration: Alphachloralose 4 %
Emballage: 4 kg spand (poser á 10 g) Varenr.: 140120
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RUSEFÆLDE ROTTER
Rusefælde til massefangst af op til 10 rotter af 
gangen. Fælden skal opstilles skjult ved væg 
eller lignende og skal helst kamufl eres godt.
Fælden er fremstillet i kraftigt galvaniseret 
trådvæv. Mål: L46 x B28 x H19 cm.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 170860

TILBEHØR OG FÆLDER TIL ROTTER OG MUS

Emballage: 10 kg spand Varenr.: 170001

NARA LURE
Blokke med kraftig aroma til detektering af 
gnavere. Blokkenes aroma virker op til 3 mdr. 
efter udlægning.

Emballage: 100 blokke
Vanille Varenr.: 160122
Fisk Varenr.: 160123
Kød Varenr.: 160124
Choco-Nut Varenr.: 160129

PROVOKE RAT
Provoke anvendes til detektering af gnavere. Midlet er 
designet med en unik og uimodståelig duft, der virker 
attraktiv overfor rotter og mus.

Emballage:  224 g Varenr.: 160221

MOUSE SHIELD
Lysgrå tætningsmasse med speciel smag, der virker stærkt 
frastødende på mus og rotter, når de gnaver heri. Luk 
revner, sprækker og huller med Mouse Shield og lav en 
uigennemtrængelig barriere, der skræmmer gnaverne væk.
Mouse Shield er giftfri og er ideel til fødevareindustrien og andre 
områder, hvor fødevarer opbevares eller fremstilles.
Massen klæber på metal, træ, plastic, murværk, beton mv. og kan 
anvendes både indendørs og udendørs. Patronen anvendes i en 
standard fugepistol. Produktet er ikke brandsikkert, men kan 
anvendes under anden brandsikker fugemasse.

Emballage:  300 ml patron (Karton á 12 stk.) Varenr.: 170005

PLASTBAKKE
Plastbakke til udlægning af gnavermidler 
for bedre hygiejne og sikkerhed.
Bakken måler L 13,8 x B 7 x H 3 cm. Bakken 
er i kraftig plast, og kan således anvendes 
mange gange.

Emballage:  1 stk. (Karton á 100 stk.) Varenr.: 170871

DETEKTORBLOKKE
Giftfri blokke, der bruges til at spore tilstedeværelsen af rotter og mus og til 
at vænne gnaverne til at æde umistænksomme blokke. Voksagtige blokke, 
som består af forskellige frø og korn. Blokke er gode til at klare fugt og vejer 
20g.

Emballage: Ventilax (Hvid røg) kasse á 5 stk. Varenr.: 160100
 Colour Smoke AX18 (Orange røg ) 
 kasse á 5 stk. Varenr.: 160110

RØGPATRONER
Røgpatronerne kan 
anvendes til afprøvning og 
test af ventilationsanlæg og 
kloakanlæg mv. Patronerne 
anbringes på et ikke-
brændbart underlag og 
antændes med tændstik 
eller lighter. Patronerne er 
ufarlige og har kun farven 
til forskel.

DETEX BLOX
Detektorblokke til mus og rotter, 
som under UV-lys giver ekskrement-
er en lysende grøn farve. Herved 
kan arten samt problemets omfang 
redegøres. Blokkene er velsmagende 
og kan anvendes i fødevareindus-
trien. Hver blok vejer 20 g.

Emballage: 4 kg spand Varenr.: 170003
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VICTOR® ELEKTRONISK MUSEFÆLDE
Victor® Elektronisk Musefælde fjerner dine gnaver-
problemer hurtigt og nemt. Put lokkemad i og placer 
fælden hvor gnaverne færdes, så gør Victor Elektronisk 
Musefælde resten!  Victor® Elektronisk musefælde 
kan dræbe en mus per indstilling og 100 mus 
per sæt af 4 ”AA” batterier. Denne fælde tilbyder 
en dødelighed på 100% - hvilket betyder, at der 
ikke er nogen mus der overlever, og du kan 
skille dig af med dit gnaverproblem hurtigt 
og eff ektivt.

Emballage:  1 stk. (Kasse á 4 stk.) Varenr.: 140425

VICTOR® 
MULTI-KILL™ 
ELEKTRONISK MUSEFÆLDE
I modsætning til traditionelle smækfælder eller fælder til levende fangst, 
bruger Victor® Multi-Kill™ højspænding, som hurtigt og humant dræber 
musen på få sekunder. Victor® Multi-Kill™ er yderst eff ektiv og kan dræbe op 
til 10 mus per indstilling og 150 mus per sæt af 4 ”C” batterier. 
Denne fælde tilbyder en dødelighed på 100% - hvilket betyder, at der ikke 
er nogen mus der overlever, og du kan skille dig af med dit gnaverproblem 
hurtigt og eff ektivt.

Emballage:  1 stk. (Kasse á 2 stk.) Varenr.: 140426

VICTOR® TIN CAT® M/ GENNEMSIGTIG LÅG
Victor Tin Cat giver dig mulighed for at fange op til 30 mus 
levende. Når musene går i fælden, kan de ikke slippe 
ud igen. Det gennemsigtige låg gør det nemt og 
hurtigt at tjekke fælden. For at øge eff ektiviteten 
og forenkle betjeningen af fælden, kan man 
lægge Black Pearl Pasta i fælden, således 
musene bekæmpes skånsomt og 
hurtigt i fælden. (Black Pearl virker 
ved temperaturer op til 20 grader). 
Meget anvendelig fælde, der kan genbruges.

Emballage:  1 stk. (Kasse á 12 stk.) Varenr.: 140427

VICTOR® 
ELEKTRONISK ROTTEFÆLDE
Victor® Elektronisk rottefælde bruger højspænding, som hurtigt og humant 
dræber rotten på få sekunder. Victor Elektronisk Rottefælde kan dræbe en 
rotte per indstilling og ca. 50 rotter per sæt af 4 ”C” batterier. Denne fælde 
tilbyder en dødelighed på 100% - hvilket betyder, at der ikke er nogen rotter 
der overlever, og du kan skille dig af med dit gnaverproblem hurtigt og 
eff ektivt.

Emballage:  1 stk. (Kasse á 4 stk.) Varenr.: 140423

Emballage: 
T-rex rottesmækfælde 1 stk. (Kasse á 12 stk.) Varenr.: 170850
Trapp Minirex til mus 1 stk. (Kasse á 24 stk.) Varenr.: 140415

T-REX ORIGINAL
Fælderne har kraftig smækfunktion og ”tænder”, der gør dem særdeles ef-
fektive. Fælderne kan tømmes uden berøring af dyret og kan bruges igen og 
igen. Indeholder udtagelig foderskål til placering af lokkemad.

Emballage: 
Trinol musefælde 1 stk (Kasse á 24 stk ) Varenr.: 140850
Trinol rottesmækfælde 1 stk (Kasse á 100 stk ) Varenr.: 170853

FÆLDER TIL ROTTER OG MUS

TILO ROTTESMÆKFÆLDE 
PROFF.
Eff ektiv smækfælde i ekstra god 
kvalitet. Fælden svarer til Trinol Rot-
tesmækfælde, blot i en bedre kvalitet.

Emballage: 1 stk. (Kasse á 24 stk eller 216 stk) Varenr.: 170849

Emballage: 
Musesmækfælde 1 stk. (Kasse á 24 stk.) Varenr.: 140420

MUSESMÆKFÆLDE METAL
Kraftige smækfælder, der er nemme 
at klargøre og påføre lokkemiddel.  
Anbring altid fælderne således de 
smækker ind mod væggen/panelet.

ROTTEFÆLDE 
GALV./SORT
Rottesmækfælde i sort pulverlakeret metal. 
Ekstra kraftig fjeder for eff ektiv afl ivning og hul til fastmontering. 
Klapfælden anvendes, hvor man ønsker at fange skadedyret uden at udlægge 
gift. Det er vigtigt at fælden tilses jævnligt og døde dyr fjernes. Opsætning: 
anbring lokkemidlet på klappen. Herefter spændes fælden ved at gribearmen 
sættes i spænd i øjet på klappen. Pas på fi ngrene, fælden smækker hårdt ! An-
bring altid fælderne således at de smækker ind mod væggen/panelet. 

Rottesmækfælde i sort pulverlakeret metal. 

Emballage: 
Rottefælde galv. - 80 stk. pr. karton Varenr.: 170858
Rottefælde sort - 80 stk. pr. karton Varenr.: 170859

TRINOL 
SMÆKFÆLDER PLAST
Hurtig og eff ektiv smækfælde i 
plast og metal. Fælden har stor 
trædeplade og fastmonteret 
foderskål til lokkemad. Fælden 
kan tømmes uden berøring af 
musen eller rotten.



12

FODERSTATIONER TIL ROTTER

ROTTEFODERSTATION PROTECTA AMBUSH
Solid vejrbestandig plastmodel, der indeholder 4 spyd til gift samt indbygget 
foderbakke til korn. Stationen kan også anvendes med fx en Tilo eller T-rex 
rottesmækfælde. Udtagelig plastindsats således den er nem at rengøre. 
Stationen har skillevægge, således hunde, katte og fugle ikke kan komme til 
skade i en indsat smækfælde. 1 nøgle medfølger ved køb af 6 stk.

Emballage:  1 stk. (Karton á 6 stk.) Varenr.: 170826
 Nøgle Varenr.: 170831

ROTTEFODERSTATION PROTECTA AMBUSH

ROTTEFODERSTATION PROTECTA EVO LANDSCAPE
Rottefoderstation udformet som en sten, således den falder naturligt ind i 
omgivelserne. Stationen indeholder 4 spyd, hvor op til 8 mindre giftblokke 
kan påsættes. Stationen har ligeledes plads til en T-rex eller Trinol rot-
tesmækfælde. 1 nøgle samt 16 spyd medfølger ved køb af 4 stk. Ekstra nøgle 
kan tilkøbes.

Emballage: 1 stk.  Varenr.: 170834
 Nøgle  Varenr.: 170831

ROTTEFODERSTATION PROTECTA EVO LANDSCAPE
Rottefoderstation udformet som en sten, således den falder naturligt ind i 
omgivelserne. Stationen indeholder 4 spyd, hvor op til 8 mindre giftblokke 

ROTTEFODERSTATION PROTECTA EVO EXPRESS
Rottestation i solid plast velegnet til at modstå hård vind og frost. Stationen 
indeholder en sten, således den ikke blæser væk og man sparer tid på fast-
gørelse. Vægt 4,55 kg. Stationen kan anvendes med 2 stk T-rex eller Trinol 
rottesmækfælder eller alternativt 1 stk rottesmækfælde samt op til 8 mindre 
giftblokke. 2 nøgler samt 8 giftspyd medfølger pr karton á 2 stationer. Ekstra 
nøgle kan tilkøbes.

Emballage:  1 stk. Varenr.: 170836
 Nøgle Varenr.: 170831

ROTTEFODERSTATION PROTECTA LP
Trekantet foderstation ideel til hjørner og langs mure hvor rotter passerer. 
Stationen måler blot 7,6 cm i højden, og er således velegnet til placering 
under paller eller andre lave lokationssteder. Stationen er velegnet til 
våde områder, da giftblokke og korn mv. er beskyttet via ruminddelingen. 
Den patenterede indvendige udformning fører gnaverne direkte til 
foderbeholderen. 5 spyd til gift medfølger. 1 nøgle medfølger pr karton á 6 
stationer.

Emballage:  1 stk. (Karton á 6 stk.) Varenr.: 170829
 Nøgle Varenr.: 170837
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FODERSTATIONER TIL ROTTER

Emballage:  1 stk. Varenr.: 140335
 Nøgle Varenr.: 30009

ROTTEFODERSTATION PLAST
Foderstation med klar låg, som gør det let at se indholdet. Stationen er 
indrettet således, at den kan indeholde en Tilo eller en T-rex rottesmækfælde. 
Kassen måler 23 x 18 cm. Højde ca. 9 cm. Der medfølger bakke og spyd til 
gnavermidler. Nøgle og etikette tilkøbes. 

Emballage:  1 stk. (Karton á 20 stk.) Varenr.: 19996
 Specialnøgle Varenr.: 30009

Etikette Varenr.: 170812

MUSEFODERSTATION
Kraftig galvaniseret 
foderstation, der virker 
tiltrækkende på mus.
Stationen har fastmonteret 
spyd og kan låses med skrue 
eller hængelås.

Emballage:  1 stk. Varenr.: 140325

MUSEFODERSTATION KLAR PLAST
Foderstation i gennemsigtig plast, der gør det let at tjekke indholdet.
Boksen måler 12 x 9 cm.

FODERSTATIONER TIL MUS

MUSEFODERSTATION
Lokkeboks fremstillet af 
polypropylen. Nøgle til 
hver enkelt boks medfølger. 
Beskyttelsessystem, der 
forhindrer at man kan tvinge 
den op med hånden. Uden 
vægadapter. Boksen måler 
12,5 x 9,5 cm.

Emballage:  1 stk. Varenr.: 34395

Boksen måler 12 x 9 cm.

MUSEFODERSTATION

ROTTEFODERSTATION PROTECTA EVO CIRCUIT
Diskret rottebekæmpelse. Solid vejrbestandig rottestation, som er designet 
til at ligne en elinstallation. Kassen indeholder 4 lodrette spyd til gift, samt 
udtagelig indlæg. Simpelt nøglesystem, hvor kassen åbnes blot ved et enkelt 
tryk med nøglen. Kassen har fl ere små åbninger, som sikrer at den kan 
fastgøres. Smart anvendelig rottestation, som også kan anvendes med 1 stk 
T-rex rottesmækfælde eller 1 stk Trinol rottesmækfælde. 1 nøgle medfølger 
ved køb af 6 stk.

Emballage:  1 stk. ( Karton á 6 stk.) Varenr.: 170827

ROTTEFODERSTATION GALVANISERET
Foderstation med 2 fastgjorte spyd til giftposer og blokke. Stationen kan også anvendes 
med en plast smækfælde, som placeres mellem spydene. 
Stationen måler 36 x 19 cm. Højde ca. 12/ 10 cm. 
Specialnøgle skal tilkøbes.

Emballage:  1 stk. (Karton á 24 stk.) Varenr.: 170800
 Specialnøgle Varenr.: 170801

Jordspyd til rottestationer Varenr.: 170802
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GIFTFRI BEKÆMPELSE

Mekanisk GIFTFRI fælde til bekæmpelse af rotter og mus. Goodnature A24 fungerer ved at 
rotten/musen tiltrækkes af en særlig duft i fælden som aktiveres og udløser et stempel.
Stemplet a� iver dyret hurtigt og humant hvorpå fælden ”lader” sig selv og er klar til næste dyr. 
Fælden kan udløse 24 ”skud” på en enkelt patron. Fælden er indbygget i en stålkasse, der gør 
den yderst robust i al slags vejr.

Emballage:  1 stk. Varenr.: 170880

GOODNATURE - FÆLDE TIL ROTTER OG MUS

SÆTTET 
INDEHOLDER:

Fælde
Safebox med nøgle

CO2 patron
Skudtæller

Skruer til fastgørelse
1 stk. duftstof
Tom foderkop 

til egen lokkemiddel

Emballage: 
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MULDVARPE OG MOSEGRISE

Dosering: Der udlægges 2-3 pellet for hver 2-3 meter gangsystem 
med friske skud
Deklaration: Aluminiumphosphid 56%, fyldestoff er 44%
Emballage: 1 kg (Ca. 1.600 pellets á 0,6 gram)
Opbevaring: Tørt, tæt tillukket og køligt i afl åst, 
dertil egnet rum, hvortil kun indehaveren af  
G1-autorisation har nøglen Varenr.: 150015

TRINOL FOSFORBRINTE
Giftgas til muldvarpe og mosegrise. 
Små pellets, som danner fosforbrintegas, 
når de kommer i for bindelse med ilt og 
fugt i jorden. Gassen siver rundt i gangene, 
og i løbet af 24 timer vil muldvarpe i det 
pågældende område være bekæmpet. Midlet 
anvendes når jordtemperaturen er over 5°C.
Vigtigt!
Meget giftigt ! Fosforbrinte må kun 
forhandles og anvendes af personer med 
G1-autorisation til bekæmpelse af muldvarpe 
og mosegrise med fosforbrinte.

DOSERINGSRØR
Gennemsigtigt plastrør ca. 50 cm lang med spiral, der gør det nem-
mere at dosere antallet af piller.

TRANSPORTRØR
Ca. 90 cm langt i slagfast plast med tætsluttende låg, 
der gør røret lufttæt. Transportrøret har bærehåndtag.
Det er lovpligtig at benytte transportrør.

BESKYTTELSESHANDSKER
Skal altid benyttes i forbindelse med udlægning.

DOSERINGSRØR

Ca. 90 cm langt i slagfast plast med tætsluttende låg, 
der gør røret lufttæt. Transportrøret har bærehåndtag.

SAMLET OPSTARTSSÆT
Består af: 
• 1 kg Fosforbrinte
• Transportrør
• Doseringsrør
• Beskyttelseshandsker
• Stok

Varenr.: 150014

STOK
Benyttes i forbindelse med åbning til gangsystem.
STOK
Benyttes i forbindelse med åbning til gangsystem.

MULDVARPESAKS 
MINDRE MODEL
Galvaniseret muldvarpesaks i lang model 
med udløserplade til montering mellem saksene.

MULDVARPESAKS MED 
LANG HÅNDTAG
Muldvarpesaks med lang hånd-
tag, der gør den nem at sætte 
op, og se om den er smækket.

Emballage: 1 stk. Varenr.: 1340Emballage: 1 stk. Varenr.: 26109

TALPIRID MULDVARPEFÆLDE
Eff ektiv og sikker fælde, der aktiveres via et tryk på den gule fodpedal. 
Ved fangst skyder pedalen op igen.
Fælden benytter den nyeste teknologi og er nem at anvende.

Emballage: 1 stk. (kasse á 4 stk.) Varenr.: 150101 Emballage: 1 stk. Varenr.: 150050

Emballage: 1 stk. Varenr.: 25547

Skal altid benyttes i forbindelse med udlægning.

Varenr.: 25547

Emballage: 1 stk. Varenr.: 150020

Emballage: 1 stk. Varenr.: 150030

MULDVARPESAKS MED 

Emballage: 1 stk. 



Vilofarm har 
mange spændende 
produkter

Klik ind på webshoppen 

www.vilofarm.dk 

og se det store udvalg.

Heidi Dahl Mortensen
Konsulent - 
PCO og engros
Tel. 42134900 
hdmo@vilofarm.dk

Martin Knudsen
Salgschef PCO
Tel. 29170546
mhk@vilofarm.dk

Tommy Rasmussen
Kunderådgiver
Tel. 88875330 
tora@vilofarm.dk

Karen Søndberg
Kunderådgiver
Tel. 88875333
kmso@vilofarm.dk

VILOFARM A/S
Søagervej 9 · Onsild · 9500 Hobro
Tel.  88 87 53 00 · ordre@vilofarm.dk

Webshop: www.vilofarm.dk

Rådgivning og varebestilling:
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Galvaniseret e� ektiv trådfælde til fangst af mår eller lignende størrelse dyr. 
Med lidt lokkemad bliver dyret lokket i fælden og fanges levende.
Fælden måler 65x2222,5x25 cm.

MÅRFÆLDE MED 1 INDGANG

Emballage:  1 stk. pr. karton Varenr.: 35015

Rikke Rasmussen
Kunderådgiver
Tel. 88875334
 rt@vilofarm.dk


