
Hvordan virker SkeeterVac 
Mygg og knott av hunn-kjønn trenger blod for å gi næring til eggene 
sine. De får blod fra deg, din familie,  
kjæledyr og venner.

Myggen leter seg frem til 
bytte ved å oppfatte fukt og 
varme fra pust, kroppslukter, 
CO2 og fargekontraster. 
SkeeterVac myggfelle skaper 
en kombinasjon av disse 
tiltrekkingsmidlene. Denne fellen 
lurer insektene til å tro at fellen er 
et bytte.

Når så disse plagåndene blir 
tiltrukket av fellen, blir de fanget i 
klebepapiret eller sugd inn i fellen 
ved hjelp av en kraftig vifte som 
danner et vakuum. Når de først er 
fanget, dehydrerer de raskt og dør. 

Et 
tiltrekkingsmiddel
Propan gass fra en standard 
gassflaske blir brent i et 
lukket brennkammer og 
katalysert over til varm CO2 
og vann. Denne blandingen 
blir så sluppet ut i luften. Et 
unikt lokkemiddel, FineTune 
agnet, på toppen av maskinen 
slipper ut en duft som øker 
tiltrekkingskraften overfor 
mange myggtyper. Ulike 
myggtyper liker ulik grad 
av denne duften, og bare 
SkeeterVac gjør det mulig å 
variere graden av duft som 
slipper ut slik at den tilpasses 
den myggtypen som er i ditt 
nærområde. 

Bevist effektiv
Uavhengige laboratorier og felttester utført 
av USDA viser at SkeeterVac myggfelle er 
effektiv i det å tiltrekke, fange og utrydde en 
mengde ulike myggtyper.

Enkel og brukervennlig
Plasser SkeeterVac fellen på et skyggefullt 
sted i hagen hvor det er mye mygg. Koble til 
en gassflaske (er ikke inkludert). En elektrisk 
tenner gir en øyeblikkelig, sikker og lett 
oppstart. 
Myggfellen begynner umiddelbart å virke og innen 4 – 6 uker skal du 
kunne merke en betydelig reduksjon i myggbestanden på eiendommen 
din. 
Vedlikeholdet tar kun et par minutter. Når gassflasken er tom bytter du 
den ganske enkelt ut  med en ny. Skift klebepapiret når det er fullt av 
insekter, og tøm oppsamlingskurven ved behov. Annen hver måned må 
agnet skiftes.

CO2
lokkemiddel

Ikke noe produkt er til nå kjent for å totalt utrydde mygg og sykdommer 
disse kan være bærere av. SkeeterVac myggfelle kan redusere myggbestanden i det 

området den er plassert. 

Effekten av produktet kan variere etter området den står i og  
de miljømessige forholdene på stedet. 

Nødvendig tilleggsutstyr - En 10 kgs propanflaske. Ikke inkludert.

Imortør i Norge: Thekla AS - Strandgaten 19 - 5013 Bergen 
Tel: +47 55 90 98 00 
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Ikke glem disse suppleringsproduktene:

Supplerings
 agn

CPSX000014
(1) i hver

Supplerings
 klebepapir

CPSX000021
(2) i hver

NYT HAGEN DIN –
UTEN BITENDE INSEKTER!



 Det er din hage, og det er din 
rett til å nyte den. Men, av og til 
kan myggen gjøre akkurat det 
vanskelig.

Ikke nå lenger!

  SkeeterVac myggfelle kan på en 
sikker og effektiv måte redusere 
plagen av et antall ulike bitende 
insekter som mygg, knott og 
Tune-flua.

•    Tiltrekker og fanger mygg - hele dagen, hver dag, 
for å redusere myggbestanden

•  Reduserer myggbestanden - fjerner hunn-myggen 
før de legger egg

•  Propandrevet - ingen ledninger å snuble i - ingen 
restriksjoner på plassering

•  Patentert FineTune™ Baiting System (oktenol) 
- et enkelt 4 trinns system for å regulere oktenolutslippet

•  Blinkende UV-lys  - tiltrekker seg flere typer stikkende 
insekter

•  Tac&Vac™  - dobbel felle - kraftig vakuum og klebepapir 
øker  fellens fangeferdigheter

•  TacTrap™  - mønsteret på klebepapiret leder myggen 
mot maskinene samtidig som det klissete papiret lager en 
ekstra felle

• Stillegående, luktfri og barnesikker

• Enkel å montere - ingen verktøy påkrevd

KUN TIL UTENDØRS BRUK

Type: SV-5000
Anvendelse: Større beboelses- og 

forretningseiendommer og/
eller eiendommer med mye 
mygg/knott

Dekningsområde: 5000 m2 – Kraftig nok til å 
dekke en hel fotballbane
Størst dekningsområde 
tilgjengelig

CO2 Radius: 35,000 cc/t                      
Opp til 140% mer
Høyeste utslipp 
tilgjengelig

 Egenskaper: Propandrevet

Elektronisk oppstart

FineTune™ Baiting System 

Tac&Vac™  Dobbelt felle

Blinkende UV-lys

Stativ med hjul og håndtak 
gjør den enkel å flytte

NYT HAGEN DIN –
UTEN BITENDE
INSEKTER!

ENKEL, EFFEKTIV
OG BRUKERVENNLIG


