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G.U.T.50 GAs-ApplicATor

Soğuk gaz aplikatörü G.U.T.50, uzun yıllar araştırma ve geliştirmenin sonucudur.
Geliştirilmiş tele-enjeksiyon teknik standardı ve vahşi hayvanların immobilizasyonunu 30 yıldan fazla süren deneyim, 
günümüzde geniş uygulama alanı, yüksek hassasiyet, rahat kullanım ve kolay bakım ile ikna olan bu uygulayıcının 
temel dayanağıdır.
Günlük uygulamada, tele-enjeksiyon aplikatörü hayvanların immobilizasyonu için değil, aynı zamanda hayvanların 
işaretlenmesi için olduğu kadar, hayvan tanımlama, biyopsiler için transponder, antibiyotikler, aşılamalar, transponder 
tele implantasyonları gibi farklı ilaçlar için enjeksiyonlar için de kullanılır.
Hareketsiz hayvanlar genellikle ilaç etkili olmadan önce kaçarlar. Bu nedenle, özellikle sahada, onları bulmak bazen 
çok zordur. Dart şırıngasındaki yerleşik bir verici, hayvanı özel bir alıcı ile hızlıca bulmayı sağlar.

Gaz basıncının düzenlenmesi (+/–) sürekli olarak ayarlanabilir ve hayvanların kesinlikle zararsız bir tele-
enjeksiyonunun temelidir. Çok hassas ve ince tenli hayvanların ve hatta kuşların tedavisi için geniş hacimli ilaçların 
enjekte edilmesini sağlayan büyük dart şırıngaları için 13 mm'lik bir değişim varil. Aplikatörümüzün yardımıyla çok 
sayıda leylek kurtarıldı.
Daha yüksek bir basınç hacmine bağlı olarak, G.U.T.50, filler veya gergedanlar gibi daha büyük hayvanlarda 70 
metreye kadar daha uzun mesafe için de kullanılabilir. Ancak, hayvan boyutuna bağlı olarak zararsız tele-enjeksiyon 
için en uygun mesafenin 5 - 50 metre arasında olduğunu daima unutmayın.

Dahili basınç göstergesi, tam bir basınç ayarı sağlar. G.U.T.50, ya aplikatörün gövdesine ya da bir ayak pompasına 
tutturulmuş bir sapta elverişli bir şekilde bulunan bir C02-cihazı tarafından beslenmektedir.

Makat yükleme sistemi dart şırıngasının hızlı bir şekilde yeniden yüklenmesini sağlar. Hedefleme neredeyse tüm 
uygulamalar için yeterli ayarlanabilir bir ayarlanabilir çentik yalaktır. Ek olarak, uzun mesafeler veya alacakaranlıkta 
birkaç teleskopik manzara arasında seçim yapabilirsiniz.

G.U.T.50, kullanıcıyı aşırı koşullarda bile ikna eden bir tele-enjeksiyon aplikatörüdür. Suudi Arabistan çöllerinde ve 
ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ılıman bölgelerinde, Alaska'nın buzlu çöllerinde, Zaire tropiklerinde kanıtlanmıştır.

Teknik veriler: Teslimat içeriği:
Teleskopik görüş ve ayarlanabilir arka çentik 800 mm 
standart namlu 11 mm (31L2 / GUT.C) dahil olmak 
üzere gömme varil temizleme seti, dahili CO2 cihazı için 
uygun bir aplikatör. Sağlam bir plastik kasada teslimat.

Teslimat şartları:
Ağız enerjisi ile 7,5 jul'ı aşan tele-enjeksiyon cihazları 
Alman Silahları Yasası tarafından düzenlenir. Germa-
ny'de geçerli ateşli silahlar sahiplik belgenizin bir 
nüshasının bir emir verirken bir Ceza Kayıtları Bürosu 
kontrolü ile birlikte yapılması gerekmektedir.
AB ülkelerinden müşterilere sipariş vermeden önce, 
Madde 11 (3) / 91/477 / EEC sayılı Direktif, Madde 10 
(3) / 93/15 / EWG sayılı Direktif uyarınca bir ithalat 
lisansı gerekmektedir.
Dünyanın geri kalanındaki ülkelerde lütfen ülkenizdeki 
yangın silah düzenlemesine dikkat edin.
Aplikatörün ithalatı sırasındaki sorunları önlemek için 
yerel yetkililere başvurun.

G.U.T.50

Ağırlık 2,7 kg

Boyut (L x B x H) 1210 x 190 x 65 mm

Kalibre 11 mm (Standart) / 13 mm

Şırınga hacmi        1 - 3 cc (11 mm)/5 - 20 cc (13 mm)

Basınç 0 - 16 bar

Çalıştırma CO2 cihazı veya ayak pompası

Atış aralığı        5 - 50 m

Nişan alma ayarlanabilir dikiz çentik
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