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Vom încerca să îţi oferim informaţiile şi produsele necesare pentru ca afacerea ta să 
crească. 
 

 

ALPHA LONG 
STAŢIE DE INTOXICARE PENTRU OTRAVĂ ŞI PLACĂ 

ADEZIVĂ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

ALPHA LONG 

Este staţia de intoxicare în care se poate folosi în siguranţă otrava cu scopul 

deratizării ariilor interne si externe. Este adaptată penru toate tipurile de 

momeală: de tip pastă, de tip pulbere, parafinată şi lichidă. 

Staţia este dotată în interior cu un compartiment pentru momeală, cu un cârlig 

metalic în care se poate pune în siguranţă momeala parafinată si mai este dotată 

cu o cheie din plastic pentru a putea bloca capacul. 

În această staţie puteţi insera placa adezivă MINI GLUE şi astfel puteţi captura 

gândacii. 

 

MODALITATE DE UTILIZARE 

- Fixaţi staţia în zona aleasă ca şi optima, după studierea zonei de protejat.        

Folosiţi diverse sisteme mecanice de fixare, minim cu cu adeziv compatibil cu zona 

de montaj  

– NU LASAŢI STAŢIA NEFIXATA DE PERETE SAU PODEA. 

- Deschideţi capacul cu ajutorul cheii din dotare; 

- Introduceţi în interior momeala sau placa adezivă, utilizând accesoriile pe care le    

aveţi la dispoziţie; 

- Închideţi capacul; 

-Poziţionaţi staţia evitând obstrucţionarea intrărilor acesteia. 

 

MATERIAL: Plastic (HDPE) 
DIMENSIUNI: 355x100x80 - gaura 55 mm 

ŢINTĂ: Rattus rattus (L), Rattus 
norvegicus (Berken), Mus musculus 
(Schwarz & Schwarz). 

CONŢINUT cutie : 

 24 staţii + 24 chei din plastic 
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LOCURI DE UTILIZARE 

Staţia se poate folosi atât în ariile interne cât si externe pentru deratizare şi pentru 

monitorizarea gândacilor. 

 

AVANTAJE: 

 Utilizare în siguranţă - lungimea staţiei face imposibil accesul la otravă al 

persoanelor neautorizate sau al altor specii de animale; 

 Uşor de folosit; 

 Uşor de întreţinut ; 

 Rezistenţă ridicată la factorii mecanici şi atmosferici; 

 Sistem de închidere sigur; 

 Formă ergonomică - permite utilizarea în spaţii strâmte. 

 

 

 


