
 

Αποτελεσματική προστασία αυτοκινήτων απο κουνάβια και νυφίτσες με υπερήχους 

και υψηλή τάση 

St. Gallen, Ελβετία, 07.12.2021. Η μυρωδιά από τα ζεστά λάστιχα και τα πλαστικά μερη έχει μια ακαταμάχητη επίδραση σε 
κουνάβια και νυφίτσες, που είναι και ο λόγος που τα αυτοκίνητά μας είναι ένα ευχάριστο καταφύγιο για αυτά τα γουνοφόρα ζώα. 
Οι «καλωδιοφάγοι» είναι εξαιρετικά δραστήριοι, ιδιαίτερα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, κατά την περίοδο του ζευγαρώματος. Αλλά 
ακόμη και τον χειμώνα, προκαλούν ζημιές στις καλωδιώσεις του αυτοκινήτου, καθώς ένα όχημα που μόλις στάθμευσε είναι μια 
θελκτική πηγή θερμότητας κατά την περίοδο αυτή. 
 
Τι είδους ζημιά προκαλούν τα κουνάβια στα αυτοκίνητα; 
 
Τα καλώδια, οι σωλήνες, τα φρένα καθώς και τα μονωτικά υλικά, είναι δαγκωμένα από τα ζώα αυτά. Η επισκευή αυτοκινήτου 
για ζημιές που έχουν προκληθεί από κουνάβια συνδέεται με υψηλό κόστος. Αυτό μπορεί εύκολα να φτάσει μερικές εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες ευρώ. Τέτοιου είδους ζημιές δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα· θέτουν επίσης σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. 
Όσοι λαμβάνουν προληπτική δράση και προστατεύουν το αυτοκίνητο πριν συμβεί η ζημιά ή όσοι θέλουν να αποφύγουν 
μελλοντικές ζημιές μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο, χρήμα και κόπο. 
 
Οι παγίδες για τα κουνάβια (είτε τα παγιδεύουν ζωντανά είτε τα εξολοθρεύουν) δεν λύνουν το πρόβλημα 
 
Αν και το άγχος που νιώθουν οι άνθρωποι για τα κουνάβια, τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά είναι κατανοητό, δεν είναι σωστό 
αυτά απλά να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν. Το δηλητηριώδες δόλωμα για κουνάβια, συγκρίσιμο με δηλητήριο ποντικιών ή 
αρουραίων, δεν επιτρέπεται στην Ευρώπη και επίσης δεν είναι διαθέσιμο για αγορά. Πέρα από τις νομικές και τεχνικές 
ανησυχίες, η θανάτωση ή η παγίδευση κουναβιών δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για την προστασία ενός αυτοκινήτου. Αυτό 
ισχύει επειδή, ακόμα κι αν έχετε απομακρύνει με επιτυχία ένα κουνάβι, ένα άλλο κουνάβι θα μετακομίσει μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και θα καταλάβει την εκκενωμένη περιοχή. 
 
Παραδοσιακές συνταγές και σπρέι οσμής για την καταπολέμηση των κουναβιών 
 
Υπάρχουν περισσότερο φιλικές προς τα ζώα εναλλακτικές λύσεις που απωθούν τα κουνάβια, οι οποίες προστατεύουν μόνιμα 
και αποτελεσματικά το αυτοκίνητο. Συχνά συνιστώνται παραδοσιακές λύσεις για χρήση στον χώρο του κινητήρα, όπως τρίχες 
σκύλου και γάτας, τσίλι, καθαριστικά τουαλέτας, ναφθαλίνη ή ούρα. Η μυρωδιά θα πρέπει να κρατά τα κουνάβια μακριά. 
Εμπορικά διαθέσιμα σπρέι για κουνάβια χρησιμοποιούν επίσης μυρωδιές και γεύσεις για να τα απομακρύνουν. Αυτοί οι 
παράγοντες πρέπει να εφαρμόζονται τακτικά επειδή εξατμίζονται ή ξεπλένονται υπό τις συνθήκες χρήσης στον χώρο του 
κινητήρα. Είναι μη πρακτικοί και συχνά αναποτελεσματικοί. 
 
Τα απωθητικά υπερήχων είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικά. Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν στον χώρο του κινητήρα 
και εκπέμπουν έναν πολύ δυνατό ήχο σφυρίγματος όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Αυτός ο ήχος δεν ακούγεται από τον 
άνθρωπο, αλλά είναι πολύ ενοχλητικός για το κουνάβι. Τα κουνάβια και οι νυφίτσες μπορούν συνήθως να αποτραπούν με 
αυτόν τον τρόπο, ωστόσο υπάρχουν μερικές περιπτώσεις στις οποίες ο υπέρηχος από μόνος του δεν επιτυγχάνει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Είναι μια "ήπια" μέθοδος· το κουνάβι έχει ακόμα την επιλογή εάν θα εκτεθεί στον θόρυβο. Δεν είναι όλοι οι 
οργανισμοί το ίδιο ευαίσθητοι στον θόρυβο. Και υπάρχουν, ειλικρινά, κουνάβια που έχουν κακή ακοή στα γεράματά τους. 
 
Αποτελεσματικό απωθητικό κουναβιών 
 
Το Απωθητικό Κουναβιών για Οχήματα/ Marten-Stop Vehicle της SWISSINNO είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Αυτό συνδυάζει 
δύο αποδεδειγμένες μεθόδους απομάκρυνσης των ζώων: υπερήχους και ηλεκτροσόκ, συγκρίσιμα με αυτά ενός φράκτη 
βοοειδών. Και οι δύο μέθοδοι ελέγχου είναι καθιερωμένες, αποτελεσματικές και φιλικές προς τα ζώα. Οι υπέρηχοι διώχνουν τα 
περισσότερα κουνάβια που πλησιάζουν το όχημα. Εάν ένα ζώο καταφέρει να αγνοήσει τον θόρυβο γιατί το δέλεαρ της  
ζεστασιάς ή η μυρωδιά είναι πολύ μεγάλη, τότε θα σοκαριστεί από τις πλάκες υψηλής τάσης που είναι τοποθετημένες στον 
χώρο του κινητήρα με αβλαβή αλλά σαφώς ισχυρά ηλεκτροσόκ. Τα κουνάβια δεν τραυματίζονται, αλλά η ψευδαίσθηση ενός 
«ευχάριστου καταφυγίου» στον χώρο του κινητήρα έχει αποτελεσματικά ξεπεραστεί. Συνδυάζοντας την ένταση των υπερήχων 
και των ηλεκτροσόκ, τα κουνάβια απωθούνται αποτελεσματικά και τα ζώα αναζητούν καταφύγιο αλλού. 
 

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


 

Απλή συναρμολόγηση και άμεση σύνδεση με την μπαταρία του αυτοκινήτου 
 
Το Απωθητικό Κουναβιών για Οχήματα  είναι εύκολο στη συναρμολόγηση. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα χωρίς να απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες. Η ισχύς παρέχεται από την μπαταρία του 
αυτοκινήτου. Η κατανάλωση ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλή· η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει για εβδομάδες ακόμη κι αν 
το αυτοκίνητο δεν μετακινηθεί. Επιπρόσθετα η μονάδα διαθέτει προστασία βαθιάς εκφόρτισης και απενεργοποιείται αυτόματα 
σε περίπτωση που η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 11.8 V. 
 
Τα αξεσουάρ αυτοκινήτου μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων. Επομένως, για τέτοια 
αξεσουάρ υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις. Αυτό διασφαλίζεται αφενός με πρότυπα από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και 
αφετέρου από τα πρότυπα ασφαλείας CE. Το Απωθητικό Κουναβιών για Οχήματα  KFZ της SWISSINNO έχει δοκιμαστεί 
εκτενώς σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα και επομένως είναι απολύτως ασφαλές τόσο για τα ηλεκτρονικά μέρη του οχήματος όσο 
και για τους χρήστες του. 
 
Φιλική προς τα ζώα αντιμετώπιση κουναβιών με καινοτόμα προϊόντα 
 
Με το Απωθητικό Κουναβιών Οχημάτων / Marten-Stop Vehicle  η SWISSINNO προσφέρει ένα ακόμη προϊόν με κορυφαία 
ελβετική σχεδίαση, το οποίο ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητά του, την αξιόπιστη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα προς 
τα ζώα. Ο έλεγχος παρασίτων υψηλής ποιότητας και κατάλληλος για κάθε είδος παρέχει διαρκή προστασία και δείχνει σεβασμό 
για τη φύση. «Προστατεύουμε αυτό που αγαπάς» – το μότο της εταιρείας αναφέρεται στην προστασία των αγαπημένων 
περιοχών, ανθρώπων και περιουσίας τους, καθώς και στην προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. 
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