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Pentru fiecare nevoie, formă, stil, culoarea a sa



O.S.D. grupul Ecotech
s-a implicat de peste un deceniu în dezvoltarea, cercetarea și producția de      
echipamente specifice pentru controlul rozătoarelor.

Linia Ecorodent s-a născut din nevoia, deseori subliniată de operatorii sectorului, 
de a utiliza instrumente profesionale care să garanteze calitatea și siguranța în 
timpul activităților de deratizare.

Sinergia dintre OSD și societățile grupului, susținută de testele tehnice efectuate 
pe teren și coordonate cu experții profesioniști, ne-au permis să dezvoltăm diferite 
tipuri de modele, ideale pentru fiecare nevoie și aplicație.



DESIGN ȘI PRACTICITATE

Modelul 9300 al Ecorodent a fost vândut în peste 2 milioane de bucăți de la     
lansarea sa pe piață și este considerat produsul de excelență pentru deratizarea 
profesională.

Forma sa deosebită cu tăietură trapezoidală îl plasează printre distribuitorii de 
momeală rodenticidă cea mai utilizată în contexte în cazul în care estetica,        
dimensiunile și practicitatea reprezintă o prerogativă fundamentală.

Este ideal pentru industriile agro-alimentară, farmaceutică, blocuri și locuințe 
civile, spitale.
Acesta este echipat cu o încuietoare cu cheie specială împotriva manumisiunii.



Mod. 9300



SIGURANȚĂ MAI MARE ȘI UTILIZARE ÎN CONDIȚII DIFICILE

Modelul 9480 al Ecorodent a fost dezvoltat pe conceptul de eleganță și design 
deja evidențiat pe modelul trapezoidal din plastic, mărindu-i rezistența pentru 
utilizarea în condiții dificile și de siguranță.

Complet realizat din tablă galvanizată și vopsită la cald, își pune imediat în     
evidență caracteristicile și calitățile majore cum ar fi robustețea și fiabilitatea.

Este ideal pentru crescătorii de animale libere, adăposturi de câini, zone de 
trafic intens, școli, grădinițe și zone sensibile la potențiale manipulări. 
Este echipat cu o încuietoare cu cheie specială care îi mărește siguranța,        
evitându-se contactele accidentale cu rodenticidul.



Mod. 9480



CLASIC ȘI POLIVALENT

Modelul 9310 al Ecorodent reflectă un gen „clasic” cu reinterpretări adecvate 
pentru a face dispozitivul versatil și flexibil pentru mai multe aplicații, atât pentru 
utilizarea în medii externe cât și interne.

Este echipat cu o carcasă mare pentru momeala rodenticidă, fiind conceput pentru 
a găzdui în totală siguranță și o capcană cu închidere automată de dimensiuni 
mari.

Este indicat pentru aplicații în exterior, fiind realizat din plastic robust la impact,  
rezistent la agenții atmosferici și este echipat cu o încuietoare care poate fi            
deschisă numai cu o cheie specială, care îi mărește siguranța.
Este ideal pentru medii urbane, blocuri, crescătorii și industrii prelucrătoare.



Mod. 9310



PLURI-DISPOZITIVE, CONTROL DUBLU

Modelul 9850A al Ecorodent anticipează intrarea pe piața profesionistă a        
pluri-dispozitivelor care au îndreptat cercetarea spre articole mai sofisticate     
în măsură să cuprindă într-un singur model posibilitatea de a controla mai 
multe specii de dăunători.

Proiectat pentru a permite o corectă procedură de control a rozătoarelor simultan 
cu controlul insectelor târâtoare, acest dispozitiv este echipat cu două carcase 
independente pentru a pune momeala rodenticidă și o capcană cu adeziv.

Este ideal pentru industria alimentară și deosebit de util pentru hale, birouri,  
depozite și spitale. 
Este echipat cu o încuietoare cu cheie specială care îi mărește siguranța.



Mod. 9850A



DESIGN INOVATOR ȘI DISCREȚIE

Modelele 9800T și 2210T ale Ecorodent au fost dezvoltate cu un design exclusivist, 
unic, ideal pentru deratizarea profesională caracterizat de o mare versatilitate chiar și 
în cele mai dificile situații.

Dimensiunea sub formă de „T”, deși este deosebit de generoasă și dezvoltată permite 
poziționarea strategică și circulația, limitând impactul accidental.

Dispozitivele realizate din material plastic rezistent sunt ideale pentru tratamentele de 
deratizare în centre urbane, în locuri publice și în special aglomerate dar sunt indicate 
și pentru industria alimentară, sectoarele agricole, depozitele de deșeuri, locurile de 
campare, stațiile de cale ferată și maritime. Acestea sunt echipate cu o încuietoare cu 
cheie specială care îi mărește siguranța, evitând contactul accidental cu rodenticid.



Mod. 9800T Mod. 2210T



“UȘOR DE CONTROLAT” ȘI DETALII DINCOLO DE TRANSPARENȚĂ

Modelul 9805T al Ecorodent este un exemplu tipic pentru cât de mult dezvoltarea 
proceselor de lucru ar trebui să facă referire la produs și la aplicațiile acestuia.
Din anul 2005, OSD propune linia de produse „ușor de verificat”, prima ca timp 
pentru a fi introdusă pe piață și prima născută în mod specific pentru industria 
alimentară.

Modelele „ușor de verificat” ale Ecorodent, realizate în totalitate din material  
plastic transparente, au implicat imediat responsabilii cu calitatea și auditorii 
specializați, devind rapid o cerință fundamentală din ce în ce mai solicitată în 
cadrul HACCP.



Mod. 9805T



CAPCANE ȘI ADEZIVI

Modelul 9421 al Ecorodent este o capcană specifică, realizată în întregime din 
tablă galvanizată, pentru capturarea multiplă a rozătoarelor de dimensiuni mici.
Fiind echipată cu două intrări și cursele respective, permite capturarea animalelor 
fără nici o posibilitate de ieșire.

Modelul 9500 al Ecorodent este o placă exclusivă realizată din carton robust,  
echipată cu trei piste paralele de adeziv, unde cea centrală a fost îmbunătățită cu 
o substanță alimentară atractivă și olfactivă care îi îmbunătățește performanțele 
față de capcanele normale cu adeziv de pe piață.

Stratul de lipici care creează o suprafață vâscoasă mare, este în măsură să prindă 
rozătoarele și insectele târâtoare.



Mod. 9421



DETALII ȘI SINERGIE

Modelul 9315 al Ecorodent reprezintă un dispozitiv care pune în evidență căutarea        
optimizării performanțelor prin integrarea mai multor modele.
Dispozitivul poate fi utilizat atât ca dispozitiv de otrăvire, cât și ca dispozitiv capcană 
pentru capturarea rozătoarelor, combinându-l cu modelul 9012 al Ecorodent.

Capacul transparent permite verificarea imediată a capturilor posibile și, în consecință, 
monitorizarea rapidă de către personalul care nu este calificat.
Evidența sau lipsa culorii roșii a clapetei capcanei cu click indică la rândul lor, captura 
posibilă.

Dispozitivul este echipat cu o încuietoare cu cheie specială care garantează siguranța și 
împiedică contactul accidental cu capcana pe care o conține și manumisiunile posibile.



Mod. 9315



VERSATILITATE ȘI INOVAȚIE 

Modelul 9305 al Ecorodent, în versiunea cu tăietură trapezoidală „ușor de verificat” 
este realizat din material plastic transparent, permițând poziționarea în interiorul 
său a unei tăvi specifice de adeziv.

Tava de adeziv model 9575 a Ecorodent este realizată din material termoformat și 
conține un strat de adeziv care poate prinde și rozătoare de dimensiuni mari.

Dispozitivul este echipat cu o încuietoare cu cheie specială care garantează           
siguranța și împiedică contactul accidental cu capcana pe care o conține și          
manumisiunile posibile.



Mod. 9305





LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT ESTE O MARCĂ OSD A GRUPULUI ECOTECH




