KBS
M1

MEKANİK KUŞ KOVUCU
MECHANICAL BIRD SCARE
CANNON

KULLANIM ALANLARI :
- Elma, kiraz, kayısı, fındık, üzüm, meyve ve sebze bahçeleri,
- Buğday, ayçiçeği, nohut, mısır, kavun, karpuz tarlaları,
- Domates ve patates tarlaları,
- Balık çiftlikleri,
- Hava limanları gibi.

AREAS OF USAGE:
- In fruit and vegetable gardens, againﬆ birds and pigs,
- Againﬆ birds and pigs in plantations of long products such
as sunﬂowers or corn,
- Againﬆ birds that pose a threat during the landing and taking
off of the airplanes in airports,
- Againﬆ birds in breeding farms of poultry, ﬁsh, etc. in feed
factories and depots.
- Againﬆ bears that harm bee hives.

GENEL ÖZELLİKLER :
- 20 BAR basınçlı LPG tüp ile çalışır
- Standart piknik tüpü (2 kg) çalıştırılır. 10-12 KG tüplerle
çalıştırılmak iﬆenirse ek olarak adaptör ve dedantör
takılmalıdır.
- Herhangi bir akü vb. cihaza gerek yoktur.
- 2 - 20 dk ayarlanabilir zaman aralı (2 patlama arası süre)
- Plaﬆik parçalar güneş ışığı ve ultraviyole ışığa dayanıklıdır.
- Herhangi bir sorun olmazsa tüm hava şartlarında çalışır.
- 110 – 120 db gürültü seviyesi gücündedir.
- Etkili alan 25.000 m2’dir
- Kullanımı kolay ve basittir
- CE belgesi vardır.

GENERAL CHARACTERISTICS:
- It can work with propane gas up to 20 bars
- No need any power supply. To been ﬆarted to give off sparks
by magneto.
- Time option to explosion in between 1 and 20 min.
- It produces a sound of 120 db.
- It makes about 25000 explosions with the ﬆandart lpg bottle.
- It is effective in an area of 25000 m2
- it runs problem-free in bad weather conditions.
- the plaﬆic parts are resiﬆant to ultraviolet rays and the metal
parts are galvanized.
- The easy to inﬆall and easy to use.
- It is delivered within a carton box.
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MEKANİK KUŞ KOVUCU TRİPODLU MODEL
MECHANICAL BIRD SCARE
CANNON - WITH TRIPOD

- Tripodlu model cihaz her patlamada kendi ekseni etrafında
döner.
- Farklı yönlere patlama nedeniyle daha uzun mesafelerde
etkilidir.
- Yerden yüksekliği 1-1,5 metre ayarlanabilir.
- Ayçiçeği gibi bitki tarlalarında daha verimli kullanılır.
- Galvanizli ve çelik boruludur. Paslanma ve çürümeye
dayanıklıdır.
- With the tripod, the cannon can rotate around its vertical
axis at each shot.
- Effective due to explosions in different directions.
- Also useful for high plants such as crops, sunﬂowers
- Height is adjuﬆable between 1 – 1.5 meter.
- Galvanized ﬆeel pipes.
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