ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU
ELECTRONIC BIRD SCARE CANNON
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AREAS OF USAGE:
- Apple, cherry, sour cherry, apricot, hazelnut orchards, wheat,
sunﬂower, chickpea, corn, muskmelon, watermelon ﬁelds.
- Tomato, potato gardens, vineyards, grain bins, ﬆores, ﬂour mills,
factories.
- Fish farms.
- Airports, etc.
- Againﬆ unwanted bird and wild animals.
GENERAL CHARACTERISTICS:
- Operates with LP, propane or buthane gas, upto 20 bar pressure
- Standard device operates with 12 kg house type LPG tank. For
different size LPG tanks, requeﬆ adaptor and regulator
- Electronic ignition, powered by 12 V battery.
- Battery life 15-20 days, when shot interval is set to 2 minute.
- Shot intervals adjuﬆable from 2 to 30 minutes with 5 setting
options: 2, 5, 10, 15 and 30 minutes.
- Single, double and random shots.
- Day and Night options.
- Battery charger is provided together with the device.
- Plaﬆic components are resiﬆant to ultraviolet lights of the sun.
- Operates under bad weather conditions without any problem.
- 110-120 db noise level.
- Effective area, 25.000 square meter.
- Easy to setup and simple to operate.
- CE Certiﬁcate

ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU TRİPODLU MODEL
ELECTRONIC BIRD SCARE CANNON
- WITH TRIPOD

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.
GENEL ÖZELLİKLER :
- 20 bar basınçlı tüp ile çalışır.
- Standart büyük tüp (10 -12 kg’lık) çalıştırılır. 2 kg’lık
piknik tüpü ile çalıştırılmak iﬆenirse ek olarak adaptör
regülatör takılmalıdır.
- 12 volt batarya ve elektronik ateşlemeli
- Patlama aralığı 2-5-10-15-30 dk olarak 5 ayar seçenekli.
- 15-20 gün batarya şarj süreli.
- Tek - çift ve raﬆgele patlama özellikli.
- Gündüz gece çalıştırma seçeneği.
- Pil şarj adaptörü cihazın yanında gönderilecektir.
- 110-120 db gürültü seviyesi gücündedir.
- Etkili alan 25.000 m2
- Kullanımı kolay ve basittir.
- CE belgesi vardır.
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- 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.
- Quality roll bearing.

4

www.agriprof.com

