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BETA EASY 
Staţie de intoxicare pentru otravă  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BETA EASY 

Este staţia de intoxicare cu sistem de închidere foarte sigur, în care se poate utiliza 

atât momeală pentru deratizarea în ariile externe cât si placă adezivă pentru 

deratizarea în ariile interne. Diferenţa faţă de staţia BETA, constă în dimensiunile 

acesteia, mai generoasă fata de staţia BETA (230x190x95 mm), dar mai puţin 

versatilă – lipseşte sistemul de fixare şi tăviţa interioara – există însă compartiment 

în locul acesteia. Staţia este adaptată pentru utilizarea momelii de tip pastă, de tip 

pulbere, parafinată si lichidă. Pentru siguranţa staţiei, este dotată cu cheie din 

plastic care blochează capacul pentru ca acesta să nu potă fi deschis de persoane 

care nu sunt autorizate pentru aceasta. 

Ca si aspect inedit, staţia se poate echipa cu o capcană metalică pentru capturarea 

şoarecilor 

 

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 staţiei utilizând cheia din dotare; 

MATERIAL: Plastic (HDPE) 

DIMENSIUNI: 240 x 200 x 75, gaura 55 mm 

ŢINTĂ: Rattus rattus (L), Rattus norvegicus   

(Berken), Mus musculus (Schwarz & Schwarz), 

gandaci 

AMBALARE:  

15 Beta Easy + 15 chei din plastic 

plastic  
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- Introduceţi în interior momeala, placa adezivă, capcana metalică, sau faceţi 

combinatii cu acestea crescând astfel rolul staţiei în zona de protejat; utilizati 

accesoriile pe care le aveţi la dispoziţie; 

- Plăcile adezive compatibile – MINI GLUE 

- Capcana metalică compatibilă – Capcana metalică – Topi Plate 

- Închideţi capacul, verificaţi încă o data,  având grijă să nu obstrucţionaţi găurile de 

acces ale staţiei. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


