TOPMARK
TRADING APS

SKRÆMMESKUD
TIL LANDMÆND
OG ERHVERV

INTRODUKTION
Er du træt af at miste halvdelen af din høst
hvert år ঞl fugle og vildt?
Har du prøvet alt for at skræmme dem
væk?
Vi har løsningen!
Gæs, svaner og andet fuglevildt forvolder
hvert år store skader på afgrøder og er l
gene i industrien. De milde vintre betyder,
at flere fuglearter e erhånden yngler året
rundt. Fugle spiser typisk op l deres egen
kropsvægt målt i mad hver dag.
Tab af afgrøder pga. fuglebeskadigelse kan
variere fra 5-50%, giver mindre udby e og
udgi er l omsåning.

“Gæssene plejer at halvere udby et på 6-7
hektar af min vinterhvede. Jeg har prøvet
at skræmme gæssene på forskellige måder.
Men siden begyndelsen af december har jeg
kunnet holde gæssene fra mine marker, ved
at aﬀyre i alt 100 skud med den lille orange
pistol”
- Citat fra Landbrugsavisen af Lars Hansen,
Landmand fra Nakskov.

... Vi har
løsningen
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SKRÆMMESKUD
Som mangeårig leverandør lu havne og
landmænd har Topmark opbygget en stor
eksper se i at skræmme fugle og vildt.
Variaঞon er nøgleordet, da en enkelt
løsning ikke kan stå alene. Fugle og vildt
vænner sig fx hur gt l fugleskræmsler o.l.
Sor mentet målre et landmænd, erhverv
m.fl., består af 3 skræmmeskudsvarianter,
der sikrer eﬀek v skræmning af vildt på en
skånsom måde - og varia on betyder, at de
ikke vænner sig l lyden.
Eﬀek v og skånsom skræmning
Reducer gener fra fugle på byggeplads o.l.
Øget a ast for landmænd og erhverv
Varia on sikrer øget eﬀek vitet
Omkostningseﬀek v løsning
Opbevar lovligt op l 5 kg NEM

Produktdetaljer
Variant:
Skræmmeskud (knald)
Skræmmeskud (hyl)
Skræmmeskud (hvæs)

Højde / eﬀekt:
30 m / knald
30 m / hyl
30 m / hvæs

Aﬀyres ved hjælp af signalpistol og 6 / 9 mm agern
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STARTPAKKE
Vi anbefaler vores Startpakke - Pyro
Skræmmeskud l alle nye kunder.
Startpakken koster 1.200 kr. ekskl. moms
og indeholder alt der kræves for at komme
igang:
- Signalpistol (der kan ændres variant)*
- Agern, 6 el. 9 mm a ængig af pistol
- 4 æsker skræmmeskud e er eget valg
- Rensebørste l pistol.
Signalpistoler kræver våben lladelse og evt.
bære lladelse ved flere brugere, som skal
søges på poli ets hjemmeside. Topmark
kan mod et gebyr være behjælpelige med
ansøgning.
Se bes llingsblanke er og yderligere info
på vores hjemmeside, h ps://topmark.dk/
*ændret variant kan medføre priss gning

Produktdetaljer
Pris (inklusiv fragt):
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1.200 kr. ekskl. moms

Indeholder:

Antal / kommentar:

Signalpistol

1 stk. (Model kan ændres)

Agern, 6 / 9 mm

200 stk. samlet

4 æsker skræmmeskud

200 stk. samlet

GENBESTILLING
Spar penge når du skal genbes lle skræmmeskud ved køb af genbes llingspakken,
der indeholder skræmmeskud og agern.
Tilbudet indeholder: 6 æsker skud e er
eget valg samt 3 æsker 6 mm agern eller 2
æsker 9mm agern.
Det er muligt at opbevare op l 5 kg NEM
fyrværkeri eller andre pyrotekniske ar kler,
uden at skulle have lladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er ingen specielle krav l
opbevaring, blot at der udvises forsig ghed.

“Svanerne har været rig g hårde ved
rapsen. Jeg har 20 hektar, der stort set er
gnavet væk og på de øvrige rapsmarker
gnaver de knopskuddene af. Bramgæssene
har også været hårde ved vinterhveden”
- Citat fra Landbrugsavisen af Hans
Sørensen, Landmand fra Over Kærby

Produktdetaljer
Pris (inklusiv fragt):
Indeholder:

1.040 kr. ekskl. moms
Variant / stk.

6 æsker skræmmeskud

Valgfri variant / 300 stk.

Agern, 6 / 9 mm.

Valgfri variant / 300 stk.

Benyt bes llingsblanket på vores hjemmeside.
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VÆRD AT VIDE
Specielle behov
Topmark har specialudviklet en serie af
skræmmeskud l lu havne og erhverv med
en unik rækkevidde på op l 230 meter.
Specielt designet l eﬀek v skræmning af
gæs og andre fugle i høje lu lag.
TOP-Shot Seriens tre varianter er Supreme
Range (SR) op l 230 meter, Extended
Range (ER) op l 130 meter og Long Range
(LR) op l 50 meter.
Regler og lovgivning
- Våben lladelsen (ejer) og bære lladelsen
(ansat) er personlig og skal al d bæres, når
pistolen anvendes.
- Det kræver ikke jag egn at bruge/eje
pistolen.
- Pistolen kan IKKE bruges l skarpe skud

Produktdetaljer TOP-Shot
TOP-Shot variant:

Højde / eﬀekt

Supreme Range (SR)

230 m / knald

Extended Range (ER)
Long Range (LR)
UN nr. / klassificering
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130 m / scream + knald
50 m / knald
UN 0014 / 1.4S

VÆRD AT VIDE
Introdukঞons videoer
Scan QR koderne l højre for at se introfilm, der omhandler TOP-Shot Serien og
Startki et samt skræmmeskud generelt.
- TOP-Shot Serien (øverste QR)
- Topmark Startkit (nederste QR)
Slip for frustra onerne ved spiste afgrøder,
reder ved bygge- og anlægsprojekter og er
i produk onen.
Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende lbud eller find mere informa on på
vores hjemmeside h ps://topmark.dk/
Omkring Topmark
Topmark Trading ApS har i mere end et år
leveret skræmmeskud l landmænd, erhverv og lu havne. Vi har dermed opnået
et indgående kendskab l forskellige
branchers behov for skræmmeskud.

Topmark Trading ApS
Cvr. nr.
Adresse:
Postnummer og by:
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82827617
Aalborgvej 104
9670 Løgstør

Telefon:

+45 96 78 00 99

E-mail:

sales@topmark.dk

KONTAKT OS
+45 96 78 00 99
topmark.dk/
sales@topmark.dk
Topmark Trading ApS
Aalborgvej 104
9670 Løgstør
Danmark

