Tisková zpráva
CLIP&GO
Specialisté na ochranu proti kunám STOP&GO představují inovaci
Škody způsobené kunami jsou velkou nepříjemností a nezřídka mají za následek i velice nákladné
opravy. Zatímco ještě před pár lety šlo o sezonní problém, dnes je kuna skalní aktivní celoročně a
zanechává své pachové značky v motorových prostorech aut. Proto je mimořádně důležité přijmout
taková profesionální opatření, aby kuny škody vůbec nezpůsobily. Jenže v důsledku stále se zmenšujících
motorových prostorů narážejí autoservisy v praxi stále častěji na komplikace při montáži odpuzovacích
zařízení. Používání nástrojů se ztěžuje, v mnoha případech je nutné pracovat jen po hmatu. STOP&GO,
jednička v inovacích, proto před několika lety úspěšně zavedla dvojité kontaktní destičky s rafinovanou
technologií zářezových svorek (SKT), u které odpadá upevňování pomocí šroubů. Toto řešení se nyní
dočkalo zásadní optimalizace a bylo obohaceno novými prvky.
S novou „klipovou“ kontaktní destičkou přinášíme po náročném vývoji a důsledné testovací fázi v praxi
naprostou novinku, která udává nová měřítka, pokud jde o manipulaci a trvání montáže, a zaručuje
zvýšenou flexibilitu.
Zatímco dosud se běžné kontaktní destičky musely složitě připevňovat na vysokonapěťový kabel,
nová „klipová“ varianta se dá díky praktickému mechanismu otevřít a kabel se do ní pohodlně vloží.
Následným stisknutím destiček se trn protlačí dovnitř kabelu, čímž se zaručí vysoká kontaktní síla a
vynikající vodivost. Dodatečné připevnění dalších kontaktních destiček je tak od nynějška možné na
libovolném místě vysokonapěťového kabelu, stejně tak prodloužení pomocí další kontaktní destičky
speciálně u velkých motorových prostorů, např. u SUV nebo obytných automobilů.
Klipová varianta bude v obvyklé vysoké kvalitě produktů STOP&GO v nabídce od počátku roku 2022,
a to pro přístroje 7 PLUS MINUS a 8 PLUS MINUS.
Tyto přístroje, stejně jako další produkty STOP&GO, jsou k dostání v dobře zásobených specializovaných
obchodech.
STOP&GO se zaručuje za kvalitu 4letou zárukou.
Další informace o firmě a produktech najdete na:

www.stop-go.de/cs
Firma Norbert Schaub GmbH vyvíjí a prodává již od roku 1988 inovativní řešení pro šetrnou ochranu
proti kunám pod značkou Marder STOP&GO. STOP&GO sází se svou nabídkou produktů pro úspěšnou
ochranu proti kunám na kombinaci pasivní a aktivní ochrany. Kuny jsou z vozidla odpuzovány pachovými
spreji a ultrazvukem. V motorovém prostoru zabraňují kunám v dalších návštěvách citelné, ale zároveň
neškodné elektrošoky generované vysokonapěťovými přístroji. Kabely jsou navíc před chrupem kun
chráněny odolným opláštěním.
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