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Składana pułapka na koty FOLDAWAY EEZISET 
CAT TRAPTM 
 
Oryginalna pułapka  Eeziset Cat TrapTM (178-315) wyznacza 
standardy w dziedzinie humanitarnego chwytania zdziczałych 
kotów. Jedyną wadą była jej wielkość podczas transportu, którą 
pokonaliśmy dzięki zastosowaniu unikalnej składanej konstrukcji. 
 
Składana pułapka na koty Foldaway Eeziset Cat TrapTM działa w 
taki sam sposób jak konstrukcja wyjściowa, za wyjątkiem tego, że 
można ją szybko składać za pomocą zaledwie czterech 
podstawowych ruchów do postaci płaskiej i cienkiej skrzynki o 
wymiarach  5 cm gł. x 76 cm dł. x 27 cm szer. 
Nowa konstrukcja jest lżejsza i waży tylko 5 kg, posiadając 
aluminiową podłogę oraz panele boczne z siatki stalowej pokrytej 
czarną malowaną powłoką. 
 
Zarówno oryginalna, jak i składana pułapka Eeziset Cat TrapTM 
posiadają przesuwane drzwiczki końcowe, umożliwiające 
wkładanie przynęty oraz przenoszenie schwytanego zwierzęcia do 
klatki ograniczającej Trap Transfer RestrainerTM (236-354). 
Pułapki na koty typu Cat Trap oraz klatki ograniczające Restrainer 
są dopasowane do siebie, aby zapewnić uniemożliwienie ucieczki 
kotu, brak stresujących zwierzę sytuacji oraz bezpieczeństwo 
operatora. 

Długość 76 cm x Szerokość 28 cm x Wysokość 32 cm. Waga 5 kg. 
 
178-317 Składana pułapka na koty Foldaway EeziSet Cat TrapTM 

178-317 Zapasowe drzwiczki z tworzywa Polyglass 

 

Elektroniczna 
Składana pułapka na koty FOLDAWAY 
EEZISET CAT TRAPTM 

 
Taka sama specyfikacja techniczna i konstrukcja, jak w przypadku 
składanej pułapki Foldaway Eeziset Cat Trap (178-317), ale z 
dodatkiem zamontowanego zestawu sterowania radiowego. 
Odbiornik radiowy można łatwo usunąć, jeżeli nie będzie 
użytkowany, a ponadto można go ładować w samochodzie lub w 
domu, wykorzystując w tym celu standardowe gniazdko 13 A. Po 
ustawieniu pułapki i włączeniu odbiornika, można wybrać kota, 
który ma zostać schwytany, a następnie uruchomić urządzenie za 
pomocą przycisku na pilocie zestawu zdalnego sterowania. Zasięg 
odbioru w otwartej przestrzeni wynosi do 150 metrów. 

Długość 76 cm x Szerokość 28 cm x Wysokość 32 cm. Waga 5 kg. 
 
178-318 El. pułapka składana Electronic Foldaway EeziSet TrapTM 
, kompletna 

178-361 Zapasowy odbiornik 

178-362 Zapasowy pilot/nadajnik (Key Fob Transmitter) 

178-363 Zapasowa ładowarka 

178-364 Zapasowa ładowarka samochodowa 

178-317 Zapasowe drzwiczki z tworzywa Polyglass 
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