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Tisková zpráva

Ochrana proti kunám STOP&GO nyní s certifikací GTÜ

Vysokonapěťové přístroje 7 PLUS-MINUS a 8 PLUS-MINUS pracují efektivně a bezpečně

Dva vysokonapěťové přístroje z programu na ochranu proti kunám STOP&GO bez problémů procházely zkouškou 
u externího poskytovatele technické kontroly a nakonec ji bravurně absolvovaly. Kombinované přístroje STOP&GO 
7 PLUS-MINUS a 8 PLUS- MINUS s okamžitou platností disponují certifikací GTÜ pro prověřenou kvalitu při zpra-
cování, obsluze a fungování. Ve všech prověřovaných oblastech získaly oba přístroje nejlepší známky.

Technická služba Společnosti pro technickou kontrolu - GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung mbH) 
prověřila 7 PLUS-MINUS a 8 PLUS-MINUS podle certifikovaných kritérií. Ta zahrnují popis elektrické funkce 
napětí, výbojového a dotykového proudu, kmitočtu, akustického tlaku a odpojení při spuštění motoru. Dále byla 
provedena zkouška koroze a vibrací. Kontroloři posoudili vícejazyčný návod k obsluze jako pochopitelný a sro-
zumitelný. Návod k obsluze byl teprve v tomto roce společně se zavedením nového designu balení kompletně 
obsahově přepracován. Navíc přístroj pracuje bezporuchově při zimních teplotách až do mínus 25 °C.

Přístroje je možné zabudovat všech druhů osobních automobilů. Pečeť kvality GTÜ dává dílnám a spotřebitelům 
jistotu - protože poruchy funkce jsou prokazatelně téměř vyloučeny – s podmínkou odborné montáže a řádného 
užívání.

STOP&GO 7 PLUS-MINUS a 8 PLUS-MINUS jsou kombinované vysokonapěťové ultrazvukové přístroje. Inova-
tivní přístroje disponují vysokonapěťovými kontaktními destičkami a díky moderní technologii zářezových svorek 
jednoduchou montáží. Navíc k odpuzování vysokým napětím se kuny od vozidla odpuzují ultrazvukem, který není 
pro člověka slyšitelný.

Oba kvalitní systémy se stejně jako další výrobky STOP&GO nabízejí v moderním, přehledném a kompletně z 
obnovitelných surovin vyrobeném obalu. Navíc k vícejazyčnému popisu produktu jsou nyní také označeny novou 
pečetí kvality GTÜ.

Od roku 1988 společnost Norbert Schaub GmbH vyvíjí a distribuuje pod názvem Kuna STOP&GO řešení k ochraně 
před kunami. Společnost se svými produkty nabízí humánní a současně úspěšnou ochranu před kunami založenou 
na kombinaci pasivní ochrany a aktivního odpuzování. Přitom se používají spreje, ultrazvuk, vysokonapěťové 
přístroje i mechanická ochrana.


