
FOKUS PÅ GRØN OG EFFEKTIV BEKÆMPELSE

UDEN GIFT

GOODNATURE GN A-24
OVERFLADEFÆLDE

Goodnature GN A-24 har med stor effektivitet stoppet muse- 
og rotteproblemer med fremragende resultater. Goodnature 
GN A-24 er en innovativ overfladefælde fra Tec-SolutionZ til 
bekæmpelse af rotter og mus uden brug af gift.  

Goodnature fælden fås i tre forskellige løsninger: Goodnature 
GN A-24 til brug over alt, Goodnature GN A-24 PUBLIC til brug 
på offentlige steder, hvor de døde mus/rotter skærmes væk og 
Goodnature GN A-24 SOLO til brug i aflåste rum.

Fælden er mekanisk, effektiv og et sikkert valg til human 
skadedyrsbekæmpelse. Goodnature GN A-24 fungerer 
automatisk og er udstyret med automatisk lokkemiddel, med 
en holdbarhed på 6 måneder, så den kræver derfor minimale 
driftsressourcer. Fælden er indbygget i en stålkasse, der gør 
den yderst robust i al slags vejr.

Goodnature GN A-24 Goodnature GN A-24 PUBLIC Goodnature GN A-24 SOLO

Goodnature GN A-24 safeboksen giver mulighed for indbygning 
af forskellige overvågningsløsninger. Fælden kan leveres med en 
digital tæller, eller med automatisk overvågning. 

6 gode grunde til at bruge Goodnature GN A-24

• Effektiv og giftfri bekæmpelse af mus og rotter
• Mekanisk fælde drevet af Co2
• Skyder 24 gange, og lader automatisk
• Udstyres med digital tæller eller trådløs kommunikation
• Holdbar løsning med lave driftsomkostninger
• Let og enkel at montere og servicere



Den døde rotte eller mus 
bliver samlet op af rovdyr 
og spist. Fælden kræver 
derfor ikke opsyn eller 
bemanding.

Den døde rotte eller mus 
falder til jorden under 
fælden, som indstiller sig 
selv igen automatisk. 

Når rotten går op i fælden, 
aktiveres en Co2 enhed, 
som udløser et stempel i 
fælden, som afliver musen 
eller rotten. Dyret dør 
hurtigt og humant.

Rotten bliver tiltrukket 
af en speciel duft og 
går i fælden igennem 
et hul formet som en 
cylinder. Hullet i fælden er 
konstrueret til fangst af 
rotter og mus.

Den digital tæller registrerer når din 
Goodnature GN A-24 udløses. Den 
skal aflæses manuelt, og resultat 
bruges som dokumentation for 
bekæmpelse, samt beslutning om 
udskiftning af Co2 patron.
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CatchAlive overvåger dine fælder, og rapporterer 
fældeaktiviteter direkte til en tilhørende app og 
Rotteweb. CatchAlive registrere bl.a.:

• Antal “kills”
• Fældens GPS-Position
• Status på Co2 patron
• Status på lokkemiddel

Kommunikation til Goodnature GN A-24

DIGITAL TÆLLER CATCHALIVE
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