
Estação Rateira RBS-06

• Estação em metal com dupla camada protectora.
• Divisória no interior em plástico preto com duas divisões para o isco.
  Opcional: Suporte em metal para 3 armadilhas ‘snapper mouse’ ou 1 armadilha 

‘snapper rat’ e 2 armadilhas ‘snapper mouse’.

ESTAÇÃO RATEIRA DE 
ALTA SEGURANÇA

www.alcochemhygiene.com



ESTAÇÃO RATEIRA DE ALTA SEGURANÇA - RBS 06
A RBS-06 é uma estação rateira de alta segurança, executada em metal e muito resistente. 
As duas camadas protectoras em aço galvanizado e o revestimento anti corrosão, oferecem 
uma garantia de boa proteção. Ideal para armazéns, canis e locais com risco de vandalismo.

A divisória interior em plástico ABS é uma peça amovível para fácil manutenção e permite 
uma distribuição segura dos raticidas ou iscos não tóxicos. Em alternativa, o suporte em metal 
(opcional) está disponível, para o uso de armadilhas tipo ‘snapper mouse’ ou ‘snapper rat’.

Para ser usado em combinação com:

A) Iscos 

B)  Armadilhas tipo ‘snapper’

Especificações técnicas

Nome : Estação Rateira de Alta Segurança RBS-06
Material : Unidade em metal (aço galvanizado) com revestimento anti corrosão
Acabamento	 :	Tampa	redonda,	unidade	sem	bordas	afiadas	internas	ou	externas
Espessura do metal (mm) : 1,0 

Abertura : Mecanismo de abertura da frente (Chave)
Cor : RAL 7005 (Cinzento)
Nome	e	aviso	 :	Serigrafia	em	cor	monocromática	
Peça interior : Divisória em plástico ABS com 2 divisões, livres de água.

     *Opcional  Suporte em metal, que pode segurar: 3 armadilhas ‘snapper mouse’, ou, 1 armadilha ‘snapper rat’ + 
 2 armadilhas ‘snapper mouse’. Estas armadilhas substituem o raticida.
   
Tapete de entrada : Tira de borracha preta elimina a barreira limiar causada pelo aço frio.
Proteção de corrosão : Classe 0 acc. testes neutros com spray de sal (acc. norma ASTM B117 / 500 horas)
Revestimento força adesiva : Classe 0 acc. teste condensado (acc. norma BS3900 F2 / 500 hrs.)
Camada de revestimento (µ) : (min.): 50 / máximo. : 70 (min média.: 60)

Pontos de drenagem : 2 furos
Garantia : 2 anos em aspectos mecânicos
Dimensões (L x W x H) : 370 x 170 x 160 mm
CE-aprovado : Sim
Peso (kg) : 2,1

Bloqueio de segurança : Bloqueio na frente da estação para acesso seguro, prova de geada
Bloqueiro adicional : A estação pode ser bloqueada com um cadeado (não fornecido)
Chave : Incluída
Embalagem : 4 unidades por caixa
Posição de montagem : Montagem no chão ou na parede

Mais informações:  Agurys • www.agurys.com • geral@agurys.com • Tel.: 961 370 561


