
 egyszerű

 megbízható

 környezetbarát

www.kerbl-snailstop.com

Védi a zöldséget és 
megmenti a csigákat!



2

SnailStop - Az elektromos csigakerítés
Innovatív megoldás zöldségeinek biztonságos és vegyszermentes védelmére a csigákkal szemben

Az elektromos csigakerítés biztonságosan és vegyszermentesen megvédi a zöldségeit a csigáktól. Más védekezési módszerekkel szemben az elektromos 
csigakerítés emberek és állatok számára is veszélytelen!
Működési elv: Az áramot vezető kerítésszalag leküzdhetetlen akadályt jelent minden házi kertben előforduló csiga számára. A kerítésszalag két párhuzamos, 
elektromosan vezető érintőszalaggal rendelkezik. Ha a csiga áthaladás közben a kerítésszalagon csatlakozást hoz létre a két érintőszalag között, rövid ideig 
kis erejű áram halad át rajta. Az alacsony 9 voltos feszültség (tömbelem) ártalmatlan a csigákra, csupán egy kellemetlen bizsergést éreznek és azonnal 
visszafordulnak. Más állatokra és emberre a hatás észrevehetetlen és teljesen ártalmatlan.

Működési elv

Feszültséggenerátor LED 
állapotkijelzővel és csatla-
kozókábellel a kerítéshez

Öntapadó kétpólusú 10 
m-es / 20 m-es kerítésszalag

A csiga, ha hozzáér a kerítésszalaghoz, 
visszafordul. Akárhányszor megpróbál 
áthaladni a kerítésszalagon, mindig 
visszafordul.

Az ágyás-csatlakozó működési elve

A 9 voltos tömbelem töltése állandó üzemelés 
mellett egy teljes szezonra elegendő!

Az ágyás-csatlakozó segítségével több ágyás 
is összeköthető egymással. NINCS szükség egy 
második generátorra!
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Felhasználási területek
Természetesen úgy fejlesztettük ki a SnailStop berendezést, hogy ne csak a magaságyásoknál lehessen használni. 
A kerítésszalag felragasztható majdnem bármelyik fa-, fém-, beton-, műanyag- vagy kőfelületre.
 Ezáltal a SnailStop tökéletesen használható az egyszerű, talajszintű ágyásszegélyeknél, gyepszéleknél vagy 
csigalemezeknél.

Hol helyezhető el a SnailStop berendezés?
• Magaságyások
• Ágyásszegélyek
• Gyepszegélyek
• Csigalemezek
• Szegélykövek

Milyen felületeken tapad a kerítésszalag?
• Fa
• Fém
• Műanyag
• Beton
• Kő
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A SnailStop termékcsaláddal környezetbarát módon tarthatók távol a kertektől és 
zöldségektől a csigák:

Az összes termék áttekintése:

Kezdő készlet
A környezetbarát védelem első lépései 
a csigákkal szemben. Berendezés 10 m 
kerítésszalaggal és 9 voltos tömbelemmel.

10 m / 20 m kerítésszalag
A meglévő kerítések meghosszabbításához 
vagy a további ágyások bekerítéséhez.

Ágyás-csatlakozó
Több ágyást összeköt, így csak egy 
tápegységre lesz szükség.

Kerítésszalag-csatlakozó
Kerítésszalagok meghosszabbításához 
vagy javításához.

Tápegység
Az egyéni készletek összeállításához.

ártalmatlan

nem halálos

könnyű telepítés

tetszőlegesen 
bővíthető

Megbízható

Környezetbarát

Ellenálló a környezeti 
hatásokkal szemben 
(eső, hőség stb.)
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SnailStop Elektromos csigakerítés
Innovatív megoldás zöldségeinek biztonságos és vegyszermentes védelmére a csigákkal 
szemben

Az elektromos csigakerítés biztonságosan és vegyszermentesen megvédi a zöldségeit a csigáktól. Más védekezési 
módszerekkel szemben az elektromos csigakerítés emberek és állatok számára is veszélytelen! 

Működési elv: Az áramot vezető kerítésszalag leküzdhetetlen akadályt jelent minden házi kertben előforduló csiga 
számára. A kerítésszalag két párhuzamos, elektromosan vezető érintőszalaggal rendelkezik. Ha a csiga áthaladás 
közben a kerítésszalagon csatlakozást hoz létre a két érintőszalag között, rövid ideig kis erejű áram halad át 
rajta. Az alacsony 9 voltos feszültség (tömbelem) ártalmatlan a csigákra, csupán egy kellemetlen bizser-
gést éreznek és azonnal visszafordulnak. Más állatokra és emberre a hatás észrevehetetlen és teljesen 
ártalmatlan. 

Az öntapadó kerítésszalag majdnem bármilyen felületre (fa, fém, műanyag, kő, beton) felületre 
tartósan felragasztható és szükség esetén vágható. A kerítésszalag könnyedén kiegészíthető az 
opcionálisan rendelhető 10 méteres (cikkszám: 291128) vagy 20 méteres (cikkszám: 291129) kerítés-
szalaggal, illetve a kerítésszalag-csatlakozókkal (cikkszám: 291127). A kerítésszalag csatlakoztatása 
a tápegységhez nem igényel semmilyen különleges tudást. A kerítésszalag a tápegységhez csatlakozó 
érintkezőkapocs segítségével csatlakoztatható az áramforráshoz. Két ellenőrző LED segítségével ellenőrizhető 
az elem töltöttsége és az áramellátás. Az ágyás-csatlakozó (cikkszám: 291126) segítségével több ágyást is 
üzemeltethet egyetlen áramforrásról. Így a kerítés akár 30 méterig bővíthető.

• megbízható
• környezetbarát
• méreg nélkül
• nem öli meg az állatot
• emberre, állatra ártalmatlan
• egyszerű telepítés
• egyszerű karbantartás az ellenőrző LED-eknek köszönhetően
• bővíthető

Megbízható, méreg nélküli megoldás!

 

A készlet tartalma: 1 db tápegység csatlakoztatott érintkezőkapoccsal és tartólemezzel (291125), 
1 db 10 méteres kerítésszalag (291128), 1 db 9 voltos akkumulátor, 1 x használati útmutató

Műszaki adatok:  

Üzemi feszültség: 9 Volt
Akkumulátor élettartama: kb. 6 hónap

Cikkszám €

291130

Cikkszám Leírás Hossz BE Darab / Csoma-
golási egység €

291125 tápegység csatlakoztatott érintkezőkapoccsal és tartólemezzel     
291126 Ágyás-csatlakozó     
291127 Kerítésszalag-csatlakozó  1 csomag 2 / csomag  
291128 Kerítésszalag 10 m    
291129 Kerítésszalag 20 m   

Made in Germany

291126 ágyás-csatlakozó:
• az ágyás-csatlakozóval több ágyás köthető össze 

egyetlen tápegységgel
• így a kerítés akár 30 méterig bővíthető

291127 kerítésszalag-csatlakozó:
• a kerítésszalagok meghosszabbításához és 

javításához

291128, 291129 kerítésszalag:
• lehetővé teszi a kerítés meghosszabbítását vagy 

javítását
• a kerítésszalag-csatlakozó (cikkszám: 291127) a 

csomagolás nem tartalmazza
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Fel kell tennem a kerítésszalag mindkét végére a kerítéscsatlakozó csipeszt?
Nem! A csipesz helye szabadon megválasztható.

Nekem nem elég a 10 m kerítésszalag a kezdő készletből. Vásárolnom kell egy második készletet?
Nem! 10 vagy 20 méteres kerítésszalag tartozékként külön kapható.

Megsérült a kerítésszalag. Mindent újra kell kezdenem?
Nem! A kerítésszalag-csatlakozóval (cikkszám: 291127) kijavíthatók a sérült részek.

GYIK

Nincs magaságyásom. Használhatom ennek ellenére a SnailStop berendezést?
Természetesen! A kerítésszalag a talajhoz közeli ágyásszegélyekre vagy a zöldséget körülvevő egyszerű barkácsolt fakeretekre is felragasztható.

Mennyit bír az elem?
Az innovatív impulzusvezérlésnek köszönhetően az elem egy egész csigaszezont kibír!

Meghosszabbítható a kerítésszalag?
Persze! A kerítés tetszés szerint meghosszabbítható. Ehhez csupán egy további tekercs kerítésszalagra (10 m-es vagy 20 m-es, 
cikkszám: 291128, 291129) és egy kerítésszalag-csatlakozókra (cikkszám: 291127) van szükség.

Milyen hosszú lehet a kerítés?
Egy generátorral egy 30 méteres kerítés megvédhető.

Áramütést szenvednek a csigák? Veszélyes a kerítésszalag a gyerekekre vagy a háziállatokra?
Nem! A 9 voltos kisfeszültségű koncepciónak köszönhetően a kerítésszalag megérintése teljesen veszélytelen.

Megöli a SnailStop a csigákat?
Nem! A csigák csupán egy kellemetlen bizsergést éreznek és azonnal visszafordulnak.

Több magaságyásom van. Szükség lesz minden magaságyáshoz külön készletre?
Nem! Az ágyás-csatlakozóval (cikkszám: 291126) lehetőség van több magaságyás összekötésére, így csak egy generátorra lesz szükség.

Érintkeznie kell egymással a kerítésszalag két végének? (zárt kör)
Nem! A kerítésszalagnak nem kell zárt kört képeznie.

Minden évben új kerítésszalagot kell felragasztanom?
Nem! A kerítésszalag tartósan és megbízhatóan felragasztható majdnem bármelyik felületre, és évekig használható.

Mit csináljak télen a SnailStop berendezéssel?
Javasoljuk a készülék levételét a szezon végén, és tárolását egy száraz és fagymentes helyen. A kerítésszalag tapad!
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Cikkszám  €

291131 1  

SnailStop - Az elektromos csigakerítés

Kedvező árú és tartós

Megbízható

Állatok és emberek 
számára ártalmatlan

Plug and Play - elv:
Könnyen telepíthető 
és használható

Környezetbarát

Ellenálló a környezeti 
hatásokkal szemben 
(eső, hőség stb.)

Rugalmasan használ-
ható és tetszőlegesen 
bővíthető

Art. Nr. Leírás Darab

291130 Kezdő készlet 12 x
291125 Tápegység 2 x
291126 Ágyás-csatlakozó 5 x
291127 Kerítésszalag-csatlakozó 5 x
291128 Kerítésszalag 5 x
291129 Kerítésszalag 5 x

Most vonzó értékesítési kijelzőn!

Termékbemutató videó Telepítési videó



Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1 
9130 Poggersdorf
Austria 
Tel. +43 4224 81555  
Fax. +43 4224 81555-629  
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a programunkat javítsuk, és a legújabb szintre 
fejlesszük. A magyarázatok módosításának jogát ezért fenntartjuk magunknak. Jelen 
katalógus megjelenésével minden régi katalógus és árlista ezen termékek vonatkozásá-
ban érvényét veszti.
A megadott árak a gyártó nem kötelező ajánlásai, azok a jogszabály által meghatározott 
ÁFA-t tartalmazzák. Nem vállalunk felelősséget az adatok szedési és nyomdai hibáiért.
Ármódosítás joga és tévedés fenntartva.
Módosítások a színekben és magyarázatokban nyomdatechnikai okokból lehetségesek! 
Utánnyomás - kivonatképpen is - csak előzetes hozzájárulás után történhet.
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Most minden-

hol kapható!
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