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Komunikat prasowy

CLIP&GO
Specjalista od odstraszania kun STOP&GO prezentuje innowację

Szkody wyrządzane przez kuny są bardzo uciążliwe i nierzadko bardzo kosztowne. Jeszcze kilka lat temu 
był to problem sezonowy; obecnie kuna leśna jest aktywna przez cały rok i znaczy teren, zostawiając 
swój zapach w komorach silników. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie odpowiednich środków 
zaradczych, aby nie dopuścić do powstania szkody. Jednak ze względu na coraz ciaśniejsze przestrzenie 
i związany z tym brak miejsca w komorze silnika warsztaty coraz częściej napotykają w praktyce 
skomplikowane sytuacje montażowe. Używanie narzędzi jest utrudnione, a w wielu przypadkach 
praca może być wykonywana tylko przez dotyk. Mając to na uwadze, przodująca w innowacjach firma 
STOP&GO wprowadziła przed kilkoma laty podwójną płytkę kontaktową z zaawansowaną technologią 
zatrzaskową (SKT) eliminującą potrzebę stosowania śrub. Ostatnio została ona poddana gruntownej 
optymalizacji i ulepszeniu. 

Wraz z nową zaciskową płytką kontaktową, po intensywnych pracach rozwojowych i dokładnej fazie 
testów w praktyce, na rynek wchodzi rewolucyjna technologia, która wyznacza nowe standardy w 
zakresie obsługi, instalacji i czasu montażu oraz zapewnia większą elastyczność.

Podczas gdy dostępne komercyjnie płytki kontaktowe musiały być „nawlekane” na kabel wysokiego 
napięcia, nową wersję zaciskową można otworzyć za pomocą praktycznego mechanizmu składającego 
i wygodnie włożyć kabel. Poprzez późniejsze dociśnięcie płytek do siebie trzpień jest mocno dociskany 
do rdzenia kabla, zapewniając w ten sposób wysoką siłę styku i doskonałą przewodność. Oznacza to, 
że mocowanie dodatkowych płytek kontaktowych jest teraz możliwe w dowolnym miejscu na kablu 
wysokiego napięcia, podobnie jak przedłużenie przewodu za pomocą kolejnej płytki kontaktowej, 
szczególnie w przypadku dużych komór silnikowych, takich jak w samochodach typu SUV i kamperach. 

Wariant zaciskowy będzie dostępny w niezmiennie wysokiej jakości STOP&GO dla urządzeń 7 PLUS-
MINUS i 8 PLUS-MINUS od wiosny 2022 roku.

Podobnie jak wszystkie inne produkty STOP&GO, urządzenia te można nabyć u dobrze zaopatrzonych 
specjalistycznych dealerów.

STOP&GO uzupełnia swoją ofertę o 4-letnią gwarancję.

Więcej informacji na temat firmy i jej produktów można znaleźć na stronie:

www.stop-go.de/pl

Od 1988 r. firma Norbert Schaub GmbH rozwija i sprzedaje pod nazwą Marder STOP&GO innowacyjne 
rozwiązania do humanitarnego odstraszania kun. Paleta produktów STOP&GO w zakresie skutecznego 
odstraszania kun opiera się na połączeniu ochrony pasywnej i aktywnej. Spraye zapachowe i urządzenia 
ultradźwiękowe utrzymują te gryzonie z dala od pojazdu. W komorze silnika skuteczne, ale nieszkodliwe 
impulsy elektryczne z urządzeń wysokonapięciowych na dobre odstraszają zwierzęta. Odporna powłoka 
dodatkowo chroni kable przed ostrymi zębami kun.




