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PUŁAPKA NA PSY I LISY VULCAN 
 
• Składana na płasko na czas przechowywania i transportu 
• Łatwa do ustawienia i prosta w obsłudze 
 
Specjalnie zaprojektowana do odławiania psów i lisów, pułapka Vulcan 
jest produktem wysokiej jakości posiadającym kilka ważnych funkcji. 
 
Pułapki typu Vulcan można składać na płasko a czas przechowywania i 
transportu, ale łatwo jest rozłożyć i ustawić je na miejscu, tworząc klatkę 
o powierzchni 129 cm x 61 cm. Mają one wytrzymałą konstrukcję z siatki 
stalowej ocynkowanej o rozmiarze oczka wynoszącym 5 cm x 5 cm. 
 
"Gilotynowe" drzwiczki pułapki są zwalniane, gdy prosty wspomagany 
sprężyną zatrzask zostanie wyzwolony przez zwierzę usiłujące wyjąć 
przynętę, która zawieszona jest  na wolnym końcu zatrzasku 
zwalniającego. 
 
W tylnych drzwiczkach znajduje się szczelina umożliwiająca 
wprowadzenie chwytaka Quick Release GrasperTM (z szybkim 
zwalnianiem) w celu łatwego wyjęcia uwięzionego 
zwierzęcia. 

Ustawiona: Długość 131cm x Szerokość 52cm x Wysokość 61cm. 
Płasko złożona:      Długość 131cm x Szerokość 54cm x Wysokość 12cm. 
Waga: 20kg. 

178-358 Pułapka na psy i lisy Vulcan Dog & Fox Trap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUZGODNIONE REFERENCJE KLIENTÓW 

“Piszę do was, aby poinformować, że pułapki Vulcan Dog Trap 
okazały się najlepszymi "psimi pułapkami" jakie kiedykolwiek były 
użytkowane w Dog Warden Service. 
Gdy użyliśmy je po raz pierwszy, tuż po ustawieniu pułapki 
odjechaliśmy i powróciliśmy na miejsce na wezwanie po 30 minutach - 
pies został już złapany! 
Inna pułapka, której używaliśmy, wymagała montażu, a zdarzało się, 
że czasami pies do niej wchodził i wyciągał przynętę nie powodując 
uruchomienia pułapki. 
Bez żadnych wątpliwości, pułapka Vulcan Dog Trap to doskonałe 
urządzenie, które powinno znajdować się w każdym samochodzie 
firmy.zajmującej się bezpańskimi psami. 
Niewielki rozmiar złożonej pułapki sprawia, że łatwo ją schować w 
tylnej części furgonetki dla psów. 
Dziękujemy za to WSPANIAŁE narzędzie!” 
Pozdrawiam, Neil Burton (Dog Warden) 

  

 

ELEKTRONICZNA PUŁAPKA NA PSY I LISY 
VULCAN 

Taka sama konstrukcja jak w przypadku standardowej pułapki Vulcan 
Dog & Fox Trap, ale 
z dodatkiem urządzenia uruchamiania poprzez radio. Urządzenie 
sterujące 
łatwo można zamontować na górnej części pułapki. Pułapkę można 
uruchomić 
za pomocą breloczka z pilotem zdalnego sterowania (178-362) z 
odległości do 
150 metrów (około). 
Urządzenie zawiera akumulatorek, który może być ładowany w 
samochodzie lub w domu, za pomocą standardowego gniazda 13 A. 
Ustawiona: Długość 131 cm x Szerokość 52 cm x Wysokość 61 cm. 
Płasko złożona:      Długość 131 cm x Szerokość 54 cm x Wysokość 12 cm. 
Waga: 20 kg. 

178-360 Kompletna pułapka Electronic Vulcan Dog Trap 
178-361 Zapasowy odbiornik 
178-362 Zapasowy pilot/nadajnik (Key Fob Transmitter) 
178-363 Zapasowa ładowarka 
178-364 Zapasowa ładowarka samochodowa 
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