
Bariérový štěrbinový lapač RIDEX

Efektivní pomocník při boji proti kůrovci odolný vůči nepříz-
nivým klimatickým vlivům a vhodný do jakéhokoliv prostředí.

Popis lapače
 � Lapač tvoří tři části:

 ● Základní korpus se štěrbinami a očkem pro uchycení poža-
dovaného feromonového odparníku.

 ● Výsuvná miska se sítky pro odtok vody, která umožňuje 
snadný odhad odchyceného množství brouků. K dostání 
i jako příslušenství.

 ● Víčko misky, ve tvaru trychtýře, které zamezuje zpětnému 
úniku hmyzu. K dostání i jako příslušenství.

 � Rozměry 50x60x14 cm
 � Váha 2.500 g

Funkce a výhody
 � Monitorování a odchyt podkorního a dřevokazného hmyzu po-

mocí feromonových návnad, které se zavěšují do vnitřní části 
lapače na připravené očko tak, aby byl odparník chráněn před 
nepřízní počasí.

 � Jednoduchá vysoce odolná lehká konstrukce a nízká hmotnost 
zaručuje pracovní spolehlivost, nenáročný transport i uskladňo-
vání.

 � Odolnost použitého materiálu umožňuje ponechat lapač na sta-
novišti po celý rok, uspoří tak čas i náklady na zimní stažení la-
pače a jeho opětovné jarní umístění.

 � Výsuvná miska pro odchyt kůrovcovitých v dolní části lapače má 
záchytný objem 1,9 l pod úrovní víčka misky a umožňuje opako-
vanou kontrolu a vybírání zachyceného hmyzu bez použití ná-
strojů i snadný odhad odchyceného množství brouků. Díky odto-
kovým otvorům se nehromadí v misce voda.
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Příslušenství
 � Náhradní miska
 � Náhradní víčko misky

 � Štítek na lapače evidenční – k základnímu označení každé-
ho lapače pro místní evidenci v dané lokalitě. Štítek je samo-
lepící, odolný vůči povětrnostním vlivům a díky jeho speciální 
úpravě je možné na něj psát propisovacím perem nebo cent-
rofixem.

 � Štítek na lapače kontrolní – k přehledné evidenci kontrol po-
čtu odchycených brouků v čase a k případné evidenci výměny 
feromonového odparníku.

Stojany k uchycení lapače
Kvalitní železné stojany české výroby k zajištění funkčnosti 
a bezpečného uchycení lapače v terénu.

 � Jednoduchý stojan s nášlapkou – kovový stojan ve tvaru L 
pro uchycení jednotlivého lapače. Lapač se ve třech místech 
(otvorech) v horní části těla lapače upevní ke stojanu pomo-
cí vázacího drátu nebo stahovacích pásek. Pomocí nášlapky 
a hrotu se stojan společně s lapačem umístí v požadované 
lokalitě. Lapač doporučujeme umístit tak vysoko, aby s ním 
buřeň, případně menší stromky nepřišly do kontaktu.

 � Stojan OPTIMAL – kovový stojan na jednotlivý lapač vyvinutý 
dle poznatků z praxe. Stojan je optimalizován pro přepravu 
i manipulaci v terénu. Lapač se připevňuje ke konstrukci stoja-
nu ve středové části těla lapače pomocí vázacího drátu nebo 
stahovacích pásek a díky přilehnutí na opěrnou konstrukci je 
zachycení pevné a manipulace v terénu jednodušší.

 � Hvězdicový stojan – speciální kovový stojan se dodává 
v kompletu kovové konstrukce a plastových spojek pro zachy-
cení 3 bariérových lapačů do hvězdice. Hvězdicový stojan po-
skytuje řadu výhod:

 ● Vyšší účinnost nabízí větší odchytovou plochu než jed-
notlivý lapač. Dle provedených zkoušek přináší hvězdice 
150 – 250 % účinnosti jednoho lapače.

 ● Vysoká stabilita i v kamenité půdě díky dodanému křížo-
vému hrotu a napínacích provazů.

 ● Značná úspora času i nákladů při montáži. Montáž, de-
montáž a přestavbu může bez problémů provádět jeden 
pracovník.

 ● Použití jednoho odparníku na 3x větší odchytovou plo-
chu.


