
Chráni zeleninu a 
slimáky!
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Jednoduchý

Spoľahlivý

Šetrné k životnému prostrediu

Elektrický ohradník proti slimákom
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Elektrický plot proti slimákom SnailStop
Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu
Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s inými metódami kontroly je 
elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a zvieratá!
Princíp fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska 
má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými 
pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, 
ale pocítia len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok zanedbateľný a je úplne 
neškodný.

Princíp fungovania

Generátor napätia s 
LED indikátorom stavu 
a káblom na pripojenie 
plotu

Slimák je odpudzovaný 
kontaktom s páskou plota. To 
sa opakuje vždy, keď sa pokúsi 
pásku prekročiť. 

Pomocou konektora na záhone možno 
pripojiť viac záhonov. Druhý generátor nie je 
potrebný!

Samolepiaca bipolárna 
plotová páska 10 m / 20 m

Princíp fungovania konektora záhonu

Stačí jedno nabitie 9 V blokovej batérie 
na jednu sezónu v nepretržitej prevádzke!
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Oblasti použitia
Samozrejme, náš systém SnailStop sme vyvinuli tak, aby sa dal použiť nielen na 
vyvýšené záhony. Ohradová páska drží takmer na všetkých substrátoch z dreva, 
kovu, betónu, plastu a kameňa. Vďaka tomu je SnailStop ideálny aj na jednoduché 
ohraničenie záhonov v blízkosti zeme, okraje trávnika.

Kde je možné použiť SnailStop?
 Vyvýšené záhony
 Ohraničenie záhonov
 Okraje trávnika
 Dosky proti slimákom
 Okrajové kamene

Na aké podklady sa lepí plotová páska?
 Drevo
 Kov
 Plast
 Betón
 Kameň
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S radom SnailStop sa dá každá záhrada a každá zelenina 
ekologicky zabezpečiť proti slimákom:

nie je smrteľná 

veľmi jednoduchá inštalácia 

šetrné k životnému prostrediu

spoľahlivé

neškodné

Prehľad všetkých produktov:

Štartovacia súprava 
Cesta k ekologickej ochrane proti 
slimákom. Zariadenie obsahuje 10 m 
plotovej pásky a 9 V blokovú batériu. 

10 m / 20 m plotová páska 
Na rozšírenie existujúcich plotov 
alebo oplotenie ďalších záhonov.

Konektor na záhon
Pripojí viac záhonov, takže je 
potrebné len jedno elektrické 
zariadenie.

Konektor plotovej pásky
Na predĺženie alebo opravu 
plotových pásov.

Napájacia jednotka 
Na zostavovanie jednotlivých 
súborov.

možno ľubovoľne predĺžiť

neovplyvňujú ho environmentálne 
faktory (dážď, teplo atď.)
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Elektrický plot proti slimákom SnailStop
Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu
Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V 
porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a zvieratá! 

Princíp fungovania: 
Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej záhrade. 
Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť 
plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. 
Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia len 
nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí 
nie je účinok zanedbateľný a je úplne neškodný.
Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov
(drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko
predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky
(291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pások k
pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradovú pásku možno
pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke.
Dve kontrolné LED diódy umožňujú bezpečné monitorovanie stavu batérie a napájania.
Pomocou konektorov pre záhony (príslušenstvo: 291126) možno pomocou jednej napájacej
jednotky prevádzkovať aj viac záhonov. To znamená, že ohradník možno predĺžiť na maximálnu
dĺžku 30 m.
• spoľahlivý
• šetrné k životnému prostrediu
• bez jedov
• nie je smrteľný
• neškodné pre ľudí a zvieratá
• Jednoduchá inštalácia
• jednoduchá údržba vďaka kontrolným LED diódam
• možnosť predĺženia

spoľahlivé a bez jedu!

Sada pozostáva z: 1 x napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a
pridržiavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotová páska (291128), 1 x 9 V 
batéria, 1 x návod na obsluhu

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 9 V
Doba prevádzky batérie: približne 6 mesiacov

Kat.číslo €
291130

Kat.číslo Popis Dĺžka BE Kus / OJ €
291125 Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou
291126 Konektor
291127 Pripojenie plotovej pásky 1 balenie 2 / balenie
291128 Páska na plot 10 m
291129 Páska na plot 20 m

Made in Germany

291126 Konektor
• konektory umožňujú prevádzku viacerých
hriadok pomocou jednej napájacej jednotky
• to znamená, že plot je možné predĺžiť na
maximálnu dĺžku 30 m

291127 konektor plotovej pásky:
• na predlžovanie a opravu

plotových pásov

291128, 291129 plotové pásky:
• umožňuje predĺženie alebo opravu plotu
• spojka plotovej pásky (č. tovaru 291127)
nie je súčasťou dodávky
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Často kladené otázky
Nemám vyvýšené záhony. Môžem aj tak používať SnailStop?
Samozrejme! Plotovú pásku môžete nalepiť na okraj záhonu pri zemi alebo okolo vegetačných guľôčok vytvoriť 
jednoduchý drevený rám, na ktorý nalepíte plotovú pásku.

Ako dlho vydrží batéria?
Vďaka inovatívnej pulznej regulácii vydrží batéria celú sezónu slimákov!

Môžem predĺžiť pásku plota?
Určite! Ohradzovaciu pásku môžete predĺžiť podľa svojich potrieb. Potrebujete len ďalšiu rolku ohradníkovej pásky (10 m 
alebo 20 m, kat.č. 291128, 291129) a spojku plotovej pásky (kat.č. 291127).

Aký môže byť plot maximálne dlhý?
S jedným generátorom môžete chrániť až 30 m plotu. 

Dostanem elektrický šok? Je to nebezpečné pre moje dieťa alebo domáce zviera?
Nie! Vďaka koncepcii nízkeho napätia 9 V je kontakt úplne neškodný.

Zabije SlimákStop slimáky?
Nie! Slimáky jednoducho pocítia mierne brnenie, ktoré ich prinúti, aby sa vzdialili.

Mám viacero vyvýšených záhonov. Potrebujem súpravu pre každý vyvýšený záhon?
Nie! Vďaka konektoru na záhony (Art. 291126) môžete navzájom prepojiť viacero záhonov a stačí vám len jeden generátor.

Musia sa dotýkať oba konce ohradovej pásky? (Uzavretý okruh)
Nie! S ohradovou páskou nemusíte mať uzavretý okruh.

Musím každý rok nalepiť novú ohradovú pásku?
Nie! Ohradová páska sa trvalo a spoľahlivo prilepí takmer na každý podklad a môže sa používať niekoľko rokov.

Čo mám robiť so systémom SnailStop v zime?
Odporúčame zariadenie po sezóne odstrániť a uschovať ho na suchom, nezamŕzajúcom mieste. Páska na ploty je 
prilepená!

Musím pripojovaciu svorku na plot pripevniť na oba konce plotovej pásky?
Nie! Polohu pripojovacej spony na plot si môžete zvoliť podľa svojich požiadaviek.

Páska na plot v dĺžke 10 m v štartovacej súprave nie je pre moje potreby dostatočná. Musím si teraz kúpiť druhú 
súpravu?
Nie! Páska na oplotenie je k dispozícii samostatne ako príslušenstvo v dĺžke 10 m a 20 m.

Poškodil som ohradovú pásku. Musím začať odznova?
Nie! Pomocou spojky plotovej pásky (obj. č. 291127) môžete poškodené miesta opraviť.
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Kat. číslo €
291131 1

Teraz v atraktívnom predajnom displeji!

Video o produkte Sprievodca inštaláciou

SnailStop - elektrický ohradník proti slimákom

dobrá hodnota 
a trvácnosť

spoľahlivé

neškodné pre ľudí 
a zvieratá

Princíp Plug-and-play: 
inštalácia a používanie 
sú hračkou

šetrné k životnému 
prostrediu

neovplyvňujú ho 
faktory prostredia 
(dážď, teplo atď.)

flexibilné použitie a 
možnosť rozšírenia 
podľa potreby

Kat. číslo Popis Kusy
291130 Štartovacia súprava 12 x
291125 Napájacia jednotka 2 x
291126 Pripojenie záhonu 5 x
291127 Pripojenie plotovej pásky 5 x
291128 Plotová páska 10 m 5 x
291129 Plotová páska 20 m 5 x



Teraz je k 

dispozícii všade!




