
AUTOMATA
VADETETÔ

amivel
idôt, pénzt 

és fáradtságot 
takaríthat meg!

Minden nyom a vadetetôhöz vezet...

Extrák:
kézi csörlô felszerelvényezve,

kocsira szerelhetô felhúzó kötél szerelékkel,

tartalék akkumulátor.

A kézi csörlô vagy a kocsira felhúzó kötél csak egy

darab kell, bármennyi etetô is van egy területen.

Szabadalmi oltalom alatt álló automata vadete-

tôinkre 2 év garanciát biztosítunk, az alkatrészek

utánpótlása folyamatosan megoldott. Vállaljuk az

etetô felszerelését, javítását, karbantartását.

Az automata vadetetô felszerelése mindig a kör-

nyezet adta lehetôségekhez igazodik. Ha a kivá-

lasztott szóró közelében magas fák vannak, 

érdemes a magasban egy erôs ágra szerelni, de

megoldható a lábakra állítás is.

Ha a szóró megközelíthetô autóval, az autó erejét

használhatjuk fel a tartály le-, és felhúzásához…

így elkerülhetô az áttételes kézi csörlôzés.

Referenciáink: 

Ha a Magyarország térképen bejelöljük, hogy hol szereltünk fel

az elmúlt években automata vadetetôket, egyértelmûen kiderül,

hogy elsôsorban a nagyvadas területeken és a hegyvidékeken. 

A Pilisben kezdtünk, aztán a Börzsöny, a Bakony, a Vértes és 

a Zemplén következett, de nem maradtak ki a somogyi-zalai

dombok és a mecseki hegyvidék sem.

Ha a megrendelôk összetételét nézzük, a vadgazdálkodásban

élenjáró és a költségekre érzékenyebb erdôgazdaságok járnak az

élen, hozzátéve, hogy van olyan vadásztársaság, akinek a 6.500

hektáros területén évek óta 25 automata etetônk mûködik.

A magyarázat kézenfekvô: mivel a berendezés természetes

környezetben, szinte észrevehetetlenül, ráadásul elérhetetlenül a

magasban van, s ugyancsak megnehezítettük az illetéktelenek

hozzáférését, még egyetlen vadetetôt sem loptak el… ugyan-

akkor a vad óramû-pontossággal jelenik meg a szórókon.

Az automata vadetetôk minden típusa megrendelhetô:

Soltész Károly
épületgépész és villanyszerelô

mesternél

2000 Szentendre,

Irányi Dániel u. 25.

Telefon és fax: 06-26/313-789

Mobil: 06-20/951-3427

E-mail: info@vadeteto.hu

Honlap: www.vadeteto.hu



KUKORICA-ESÔ

Már több, mint kétezer digitálisan vezérelt 
vadetetô berendezés mûködik a magyar

vadászterületeken, mert aki számolt… már tudja,
hogy ezekkel a praktikus vadetetôkkel idôt, 

pénzt és fáradtságot takaríthat meg. 

Idôt – mert csak 15-20 naponként kell 
az etetôt feltölteni.

Pénzt – elsôsorban üzemanyag költséget, mert az
etetôkhöz ritkábban kell kiszállítani a takarmányt,

ugyanakkor naponta azonos mennyiség kerül 
a szóróra, elkerülhetô a pazarlás.

Fáradtságot – elsôsorban munkaerôt, mert nem
kell naponta autózgatni, szórni.

A berendezés megvásárlását azoknak ajánljuk, ahol
a szórók, etetôk – esôs/havas idôben – nehezen
megközelíthetôk, illetôleg azoknak a vadászatra
jogosultaknak, akik a vadállomány megtartása és

helyhez kötése érdekében naponta etetnek.

A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy

kézi csörlôvel 5-10 méteres magasságba emelt tartá-

lyok „esôszerûen”  8-10 méteres körzetben, azonos

idôpontban szórják ki a takarmányt, amellyel helyhez

lehet kötni a szarvast, az ôzet, a muflont, a dámot

vagy a vaddisznót… és az ínséges idôkben az eteté-

sük is megoldott.

A 120 literes tartály egy

feltöltéssel (cca. 80 kg

szemes kukorica), napi 4 kg

kiszórása mellet 20 napig

felügyelet nélkül ellátja 

a szórási feladatokat.

A szórás mennyisége 1-15

kg-ig, idôpontja 24 órán

belül 1-8 óráig tetszés 

szerint állítható. 

A 220 literes tartály egy

feltöltéssel (cca. 180 kg

tiszta szemes takarmány),

napi 8 kg kiszórása mellett

mûködik 20 napig.

Természetesen a szórás

mennyisége és gyakorisága

itt is tetszés szerint

állítható.

Extra – igényre 

A fenti bevezetett típusokon kívül egyedi, extra

igények kivitelezésére is vállalkozunk.

Felszerelési tartozékok:

2 fm 8 mm vastag lánc

1 fm 6 mm vékony lánc

9 fm 6 mm acélkötél szerelékkel

1 db felfüggesztô csiga

1 db nagyméretû lakat

csavarok, alátétek, kötélszorító

120 literes

220 literes


