Professionele Lijmplank Toestellen
l

Lijmplank waarop zelfs de kleinste insecten afgevangen worden

l

Opvangbak en veiligheidsrooster kunnen zonder gereedschap worden geopend

l

Standaard Reflectobakt® verlengt de levensduur van de lijmplanken aanzienlijk

Aantrekkelijk, slank wandmodel, uitermate geschikt voor ruimten waar voedselbereiding plaats vindt.
H: 31.5cm B: 48.5cm D: 6.5cm		

4,3Kg

Vangbereik: wandmontage & vrijstaand (m.b.v. beugel): 90m

2

Afwerking:

Wit gelakt

Roestvrij Staal

Plafondmodel, geschikt voor plaatsing boven gangpaden in grotere ruimten zonder het gevaar dat
afgevangen insecten uit het toestel vallen.
H: 31.5cm B: 48.5cm D: 12.5cm		

6Kg

Vangbereik: plafondmontage: 180m2
Afwerking:

Wit gelakt

Roestvrij Staal

Aantrekkelijk en discreet uitgevoerd wandmodel, de perfecte keus in ruimten waar Uw klanten van hun
maaltijd genieten. Vormgegeven als indirecte wandverlichting, met onzichtbare grote lijmplank en
lampbuis. Standaard leverbaar in de kleur wit, beige en zilver.
H: 21cm B: 47cm D: 17cm		
Vangbereik: wandmontage: 40m

2

Afwerking:

Wit gelakt

Zilver

Beige

3,7Kg

Elektrocutie Toestellen
l
l
l
l
l

Unieke gepatenteerde transformator – voorkomt uiteenspatten van insecten
Easy-to-open veiligheidsrooster en eenvoudig te verwijderen hoogspanningsrooster
Indicatie lampjes – in één oogopslag inzicht in de status van het apparaat
Opvangbak met tocht reflector en leverbaar in wit gelakt en roestvast staal
Alle toestellen zijn standaard uitgerust met breukvrije PestWest Quantum BL UVA lampen

Uitvoering ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen en verpakking industrie.
H: 43.2cm B: 68cm D: 15.7cm		

10Kg

Vangbereik: wandmontage: 480m2: Montata a muro : 240m2
Afwerking:

Wit gelakt

Roestvrij Staal

Compact toestel, ideaal voor keukens en winkels.
H: 43.2cm B: 52.8cm D: 15.7cm		

9Kg

Vangbereik: wandmontage: 140m

2

Afwerking:

Wit gelakt

Roestvrij Staal

Commercieel Assortiment
Ontworpen met zowel de professioneel plaagdierbestrijder als de eindgebruiker in het achterhoofd, is het
commercieel assortiment van PestWest krachtig en compact, meer bescherming biedend dan men in eerste
instantie zou verwachten. Onderhoud zonder het gebruik van gereedschap alsmede een keuze uit wand-,
plafond- en vrijstaande modellen maakt dit assortiment ideaal voor gebruik in winkels en woningen.

Zeer scherp geprijsd toestel voor gebruik in winkels, horeca en fastfood-restaurants.
H: 33cm B: 49.5cm D: 13.5cm		

7.5Kg

Vangbereik: wandmontage: 180m plafond & vrijstaand: 90m
2

Afwerking:

Wit gelakt

2

Roestvrij Staal

Een krachtig maar compact toestel met twee krachtige 15-watt UV lampen welke een bereik hebben
van 160m2. Ideaal voor winkels, magazijnen en opslagruimtes alswel keukens e.d. waar toegestaan.
H: 30,5cm W: 35cm D: 15cm
Plafondbevestiging: 160m2
Afwerking:

Wit

4Kg

Wandbevestiging: 80m2

Pro Assortiment
Het nieuwe Pro assortiment van PestWest gebruikt innovatieve kenmerken voor geavanceerde en effectieve
controle en bestrijding van vliegende insecten. De lijmplank toestellen voorzien van vernieuwde breukvrije 25
Watt Quantum BL UV lampenbuizen geven u de mogelijkheid tot controle en bestrijding van vliegende insecten
in ruimten waar voedsel wordt bereid en/of geconsumeerd. Unieke beschermkappen verbergen de lijmplank met
afgevangen insecten.

Krachtig, discreet lijmplank toestel voor een decoratieve en aantrekkelijke controle en bestrijding van
vliegen in ruimten waar de afgevangen insecten niet zichtbaar moeten zijn. Wandmodel uitgerust met
twee breukvrije krachtige 25 watt Quantum BL met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating UVA lampen
plus lijmplank voor maximale bescherming. De Mirage Pro VS is uitermate geschikt voor toespassing in
restaurants, hotels en open keukens.
H: 50cm B: 30cm D: 15cm		
Vangbereik: wandmodel: 60m
Afwerking:

3,3Kg

2

mat aluminium en gepolijst RVS

Door het gebruik van drie breukvrije 25 watt Quantum BL lampbuizen met DuPont Teflon®
fluoropolymeer coating beschikt u over een krachtig 75 watt lijmplank toestel. Dit duurzame metalen
toestel is voorzien van een grote grijze lijmplank met matrix voor snelle determinatie van de afgevangen
insecten. Ideaal voor toepassing in de voedingsindustrie. De gepatenteerde Reflectobakt® beperkt het
versneld uitdrogen van de lijm onder invloed van UV licht.
H: 31,5cm W: 48,5cm D: 6,5cm

H: 31,5cm W: 48,5cm D: 6,5cm

4,3Kg

4,3Kg

Vangbereik: wandmodel of vrijstaand: 150m

Vangbereik: wandmodel of vrijstaand: 90m2

Afwerking:

Wit

Afwerking:

Wit

Afwerking:

Roestvrijstaal

Afwerking:

Roestvrijstaal

2

Een ultiem discreet toestel, speciaal ontworpen voor toepassing in combinatie met een verlaagd
plafond. Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, supermarkten, tankstations e.d. alsmede
objecten waar door ruimtegebrek de toepassing van een standaard toestel moeilijk is. Uitgerust met
twee krachtige breukvrije 25 watt Quantum BL UV lampbuizen met DuPont Teflon® fluoropolymeer
coating en twee zwarte full-size lijmplanken. Beschermt zowel publieke ruimten als de ruimte tussen
het vaste en verlaagde plafond tegen grote vliegenpopulaties.
H: 59cm W: 59cm D: 13cm

H: 59cm W: 59cm D: 13cm

6Kg

6Kg

Vangbereik: plafondmodel: 50m

Vangbereik: plafondmodel 50m2

Afwerking:

Afwerking:

2

Z intec staal met discrete
gecoate aluminium
beschermkap

Zintec staal met aluminium
beschermkap

De geavanceerde elektronische ballast vergroot de prestaties van het
toestel, verlaagt de exploitatiekosten en bespaart energie.
De elektronische ballast maakt het gebruik van starters overbodig
waardoor het toestel minder onderhoud vraagt.

Gespecialiseerd Gamma
PestWest speciale range is voorzien van speciale veiligheidsmaatregelen zoals hoge IP ratings, brandwerende
elektrische behuizingen die je bescherming geven tegen de meest risicovolle en potentiele gevaarlijke omgevingen.

Toestel voor specifieke toepassing in ruimten waar explosiegevaar een risico vormt. Geschikt voor Zone
2 en 1 (omgevingen met explosiegevaar door de vorming van gassen en dampen) en Zone 22 en 21
(omgevingen met explosiegevaar door de stofvorming), een en ander conform de meest recente ATEX
normen 99/92/EC en 94/9/EC. Uitgerust met twee krachtige 18 watt PestWest Quantum BL lampbuizen
voorzien van een breukvrije DuPont Teflon® fluoropolymeer coating. Uitgerust met automatische
stroomonderbreking bij opening.
H: 80cm B: 90cm D: 30cm		

14,5Kg

Vangbereik: wandmodel: 120m

2

Afwerking:

geborsteld 304 RVS en “marine-grade” aluminium

Lijmplank toestel voor industrieel gebruik. Plafondmodel met vier (2x2) breukvrije 40 watt Quantum BL
lampbuizen met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating voorzien van de Reflectobakt®. Een geavanceerd
elektronisch systeem zorgt voor lage energiekosten. Het Ex model is geschikt voor gebruik in zeer
vochtige ruimten. Getest conform prEN 50281-1-1 (IP65 en Ex), EN 50014:1994 (zone 22) en
EN 60335-2-59.
H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm		

15,5Kg

Vangbereik: plafondmodel: 440m2
Afwerking:

volledig RVS

Lijmplank toestel voor industrieel gebruik. Plafondmodel met vier (2x2) breukvrije 40 watt Quantum BL
lampbuizen met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating voorzien van de Reflectobakt®.
Een geavanceerd elektronisch systeem zorgt voor lage energiekosten.
H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm

11,75Kg

Vangbereik: plafondmodel: 440m

2

Afwerking:

Zintec staal voorzien van witte poedercoating

IP44, 316 RVS, spatwaterdicht elektrocutie toestel speciaal voor vochtige ruimten zoals slagerijen,
slachterijen e.d. Extra brede opvangbak met tochtbescherming.
H: 44.5cm B: 67cm D: 20.5cm		

12,7Kg

Vangbereik: wandmontage: 240m plafond & vrijstaand 480m
2

Vangbereik: wandmontage:

2

Volledig Roestvrij Staal

Speciaal ontwikkeld voor corrosieve of stoffige omgevingen evenals situaties welke een 304 RVS
kwaliteit van het chassis vereisen.
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H: 31cm B: 50cm D: 10cm		
Vangbereik: wandmontage & vrijstaand (m.b.v. beugel): 90m2
Afwerking:

Volledig Roestvrij Staal

www.pestwest.com

6,1Kg

