
 

KFZ marter bescherming met ultrasone golven en hoogspanning 
 
St. Gallen, 07.12.2021. De geur van warme rubberen en plastic onderdelen heeft een onweerstaanbaar effect op 
marters, dus onze auto's zijn een ware"oase van welzijn"voor de harige dieren. Vooral in juni en juli, tijdens de 
paartijd, zijn de "kabelbijters" zeer actief. Maar zelfs in de winter treedt schade aan de draden en kabels in de auto 
op, omdat een vers geparkeerde auto een aangename warmtebron is in het koude seizoen. Wetenschappers 
hebben ontdekt dat met name de geur van een buitenlandse marter de eigenaar van het territorium woedend maakt 
en leidt tot de bekende bijtaanvallen.  
  
Welke schade veroorzaken marters aan de auto? 
  
Kabels, koel-, rem- en hydraulische leidingen en isolatiematerialen worden gebeten. Het herstellen van 
marterschade aan de auto gaat gepaard met hoge kosten. Een paar honderd euro tot 4-cijferige bedragen zijn snel 
verschuldigd. Dergelijke schade is niet alleen een financieel probleem, maar brengt ook uw veiligheid in gevaar. Wie 
preventief optreedt en de auto beschermt voordat er schade ontstaat of toekomstige schade wil voorkomen, kan 
veel tijd, geld en moeite besparen.   
  
Levende en impactvallen kwelen marters en lossen het probleem niet op 
  
Zelfs als het ongenoegen over marters die grote schade aanrichten begrijpelijk is, mogen marters niet zomaar 
worden gedood of gewond. Een gifaas voor marters, vergelijkbaar met muizen- of rattengif, is in Europa niet 
goedgekeurd en is niet verkrijgbaar. Afgezien van juridische en technische problemen is het doden of vangen van 
marters geen geschikte maatregel om een auto te beschermen. Want zelfs als je met succes een marter hebt 
geëlimineerd, verplaatst een andere marter zich binnen korte tijd en neemt het vrijgekomen territorium over. 
  
Huismiddeltjes en geursprays tegen marters 
  
Er zijn meer diervriendelijke alternatieven die marters wegdrijven en de auto permanent en effectief 
beschermen. Huismiddeltjes zoals honden- en kattenhaar, chili, toiletstenen, mottenballen of urine worden vaak 
aanbevolen voor gebruik in de motorruimte. De geur moet de marters weghouden. Commercieel verkrijgbare 
martersprays gebruiken ook geuren en smaken om marters te verdrijven. Deze middelen moeten regelmatig worden 
aangebracht omdat ze verdampen of worden afgewassen onder de gebruiksomstandigheden in de motorruimte. Ze 
zijn onpraktisch en vaak ineffectief.   
  
Beter effect brengen ultrasone distributeurs. Deze zijn geïnstalleerd in de motorruimte en laten een zeer luid 
fluitsignaal horen wanneer het voertuig geparkeerd staat. Dit geluid is onhoorbaar voor mensen maar zeer storend 
voor de marter. Dit stoot de marters meestal af. Er zijn echter nog steeds genoeg gevallen waarin echografie alleen 
niet het gewenste effect bereikt. Het is een "zachte" methode, de marter heeft nog steeds de keuze om zich bloot 
te stellen aan het geluid. Niet alle mensen zijn even gevoelig voor lawaai. En er zijn, geen grap, zelfs marters die 
op oudere leeftijd slecht horen.   
  
Efficiënte marterverdediging  
  
De Marter-Stop auto van SWISSINNO is uitstekend effectief. Dit combineert twee beproefde methoden van 
verplaatsing van dieren: echografie en elektrische schokken, vergelijkbaar met een elektrische omheining. Beide 
bestrijdingsmethoden zijn op grote schaal ingeburgerd en zijn zowel effectief als diervriendelijk. Echografie verdrijft 
de meeste marters al als ze naderen. Als een dier echter het geluid negeert of de verleiding van rubber, warmte of 
de geur van een vreemde marter te groot is, dan wordt het geschokt door de hoogspanningsplaten die in de 
motorruimte zijn geïnstalleerd met onschadelijke maar duidelijk merkbare elektrische schokken. De marters raken 
niet gewond, maar met de " oase van welzijn" in de motorruimte is het voorbij. Door de hoge intensiteit van de 
uitgezonden ultrasone geluiden en de elektrische schokken worden marters effectief afgestoten en zoeken de dieren 
een andere plek.   

https://www.swissinno.com/produkte/saeugetiere/marder/marder-stop-kfz


 

  
Eenvoudige installatie en directe aansluiting op autobatterij  
  
De Marter-Stop auto is eenvoudig te installeren. Het apparaat is zo ontworpen dat het eenvoudig kan worden 
geïnstalleerd zonder enige handmatige kennis. De voeding gaat via de accu van de auto. Het stroomverbruik is 
extreem laag, de verdeler kan wekenlang werken, zelfs als de auto niet wordt verplaatst. Bovendien heeft het 
apparaat een ontladingsbeveiliging en schakelt het automatisch uit als de batterijspanning onder de 11,8 V daalt. 
  
Auto-accessoires kunnen de operationele veiligheid van voertuigen in gevaar brengen. Daarom zijn er hoge eisen 
van toepassing op dergelijke accessoires. Dit wordt enerzijds gewaarborgd door normen uit de automobielsector 
anderzijds door CE-veiligheidsnormen. De Marter-Stop auto van SWISSINNO is uitgebreid getest volgens deze 
normen en is daarom absoluut veilig voor zowel de voertuigelektronica als de gebruikers van het voertuig.   
  
Diervriendelijke marters met innovatieve producten  
  
Met de Marter-Stop KFZ biedt SWISSINNO een ander product in Zwitsers kwaliteitsdesign, dat schittert door zijn 
efficiëntie, betrouwbare functionaliteit en diervriendelijkheid. Hoogwaardige en soortgerichte ongediertebestrijding 
beschermt duurzaam en toont respect voor de natuur. "We beschermen waar je van houdt" - het motto van het 
bedrijf verwijst naar de bescherming van geliefde gebieden van het leven, mensen en hun eigendommen, evenals 
naar de bescherming van dieren en het milieu.  
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