
1. Schuilplaats Het  motorcompart iment  is een favoriete schuilp laats voor marters. De warmte in het  motorcompart iment  b lijkt  daar echter geen rol te spelen.

2. Verkennen  Marters verkennen hun omgeving met  hun tanden. Ze bijten daarbij in kabels, leid ingen en afd icht ingen.

3. Territoriumstrijd  Een marter d ie geursporen van een rivaal aant ref t  wordt  buitengewoon agressief. Daarom maken autogebruikers d ie vaak in verschillende 

  marterterritoria parkeren de grootste kans op schade. 

WAAROM BIJTEN ZE?

WANNEER ULTRASOON GELUID, WANNEER HOOGSPANNING?
Ultrasoon geluid: 
Marters vinden ult rasoon geluid erg onaangenaam en 

ontwijken dat.

De voordelen van de apparaten van K&K-Opel: 

· Sinusvormige ult rasoon geluidsgolven die voor mensen 

   onhoorbaar zijn 

· Pulserend en daardoor geen gewenning 

· Gemodelleerd naar de waarschuwingskreten van 

   soortgenoten en daarom bijzonder ef fect ief  verjagend 

· Rondom geluidsbescherming door 360°-koepel-luidspreker 

· Met  opzet  ontworpen zonder luidsprekeropeningen

· Voor 100% waterdichtheid, zodat  het  apparaat  ook dicht  b ij de 

   grond kan worden gemonteerd en bestand is tegen motorwasbeurten. 

Hoogspanning: 'Wie niet horen wil, moet maar voelen!'
Bij b ijzonder agressieve dieren (territoriumgedrag) verdient  het  

aanbeveling ook hoogspanning te gebruiken. 

ker 

De voordelen van de apparaten van K&K-Opel: 

· Geschikt  voor alle motorgenerat ies 

· Soft start  - langzaam opladen op laag st roomniveau 

· Worden niet  gedetecteerd als verbruiker in de elekt rische 

   installat ie van de auto 

· Hoge mate van veiligheid door motorkapschakelaar met  

   onmiddelijke ont lading 

· Bat terijmonitor beschermt  tegen restont lading van de accu van de auto 

· Aansluiten op klem 15 is niet  nodig, omdat  het  apparaat  rechtst reeks op 

   de accu wordt  aangesloten en zelfstandig werkt  

Algemene informat ie en voordelen

arters De warmte in het motorcompart iment blijkt daar echter geen rol te spelen



Basis marterverjager (Opel-onderdeelnr. 39201670)
· Marterverjager met  ult rasoon geluid 

· Doordat  het  apparaat  volledig waterdicht  is, kan het  laag worden gemonteerd, waardoor een geluidsscherm ontstaat  

Premium marterverjager (Opel-onderdeelnr. 39201673)
· Apparaat  met  een combinat ie van ult rasoon geluid en hoogspanning met  nieuwe borsteltechnologie 

· Tweepolige borstelst rengen dringen door de isolerende vacht  heen 

· Groter verjaagoppervlak en omgevingsonafhankelijke montage 

Mobiele marterverjager (Opel-onderdeelnr. 39201672)
· Marterverjager met  ult rasoon geluid

· Overal toepasbaar door eigen st roomvoorziening (AA-bat terijen) · 

· Ook te gebruiken buiten het  motorcompart iment  (carport )

· Ook geschikt  wanneer het  voertuig maar korte t ijd  in beheer is (huurauto, leasing, demonst rat ievoertuig enzovoort )

·

DE VOORBEHANDELING
Territoriummarkeringen verwijderen
Om mogelijke veront reinigingen te voorkomen adviseren we voor een marterverjager wordt  gemonteerd eerst  het  motorcompart iment  te reinigen.

WELK PRODUCT VOOR WELKE TOEPASSING?

De producten en hun toepassingsgebieden


