
Høgedragen styrtdykker, dyk-
ker og stiger, som en ægte høg. 
Opsendes og genopsendes i 
selv den letteste brise.

Særdeles detaljeret og realistisk 
efterligning af en høg. Flyver 
op i det dobbelte af teleskop-
stangens højde. Udnytter de 
skadevoldende fugles instink-
tive frygt for høge.

Særdeles effektiv og stille. 
Ingen løbende udgifter.

Reflektorerne på vingerne og de nye 
reflektor haler har væsentligt forbedret 
vores super Høgedrage. Innovationen gør at 
solens stråler rammer reflektorerne på en 
sådan måde, både på oversiden og under-
siden af vingerne, at lysspektret i reflek-
sionerne giver fuglene et indtryk af ild.

Kittet består af vores 7,0 
meter eller 10,0 meter BLACK 
TITANIUM fiber teleskop, 
groundstick til montering i 
jorden, line og selvfølgelig 
vores fantastiske naturtro 
Høgedrage.

 Høgedragens anvendelsesområder:

• Bymæssige områder
• Juletræs plantager
• Minkfarme
• Bygninger
• Gårdhaver
• Tage
• Foderpladser
• Frugtplantager
• Grøntsager
• Gårdspladser

• Græsplæner
• Parkeringspladser
• Haver
• Lossepladser
• Marinaer
• Havnearealer
• Golfbaner
• Marker
• Landbrug

Høgedragen anvendes mod alle fugle, måger, stære, duer, alliker, 
krager, solsorte, grågæs, canadiske gæs, ænder og mange flere 
arter. Bemærk, Høgedragekittet er IKKE legetøj og er ikke fremstillet 
som sådan men et yderst professionelt redskab til afskrækkelse af 
fugle. Opstillingen af Høgedragekittet tager kun 5 minutter og 
det eneste værktøj der skal bruges er en hammer til at slå jord-
spyddet i jorden. Duebekæmperens fugleafskrækningssystemer er 
alle fremstillet på et højt teknisk niveau uanset hvilket produkt det 
drejer sig om og alle systemer kræver at man detaljeret sætter sig ind 
i systemerne og læser instruktionerne inden systemerne tages i brug.

Se alle vores andre fugle 
afskrækkelses produkter 
på vores hjemmeside

Duebekæmperens
Høgedrage®

Duebekæmperen®

 7 meter teleskop – flyver op til 13 meters højde

 10 meter teleskop – flyver op til 18 meters højde

Høgedragen beskytter dine værdier som er 
truet af det stigende antal flokfugle i Danmark

DEN ORIGINALE
Undgå dårlige og billige

efterligninger!

Vandstjernevej 34
4600 Køge
Tlf. 24 24 14 82
insekta@email.dk
www.duebekaemperen.dk

Registre
ret

varemærke

Duebekæmperens høgedrage 
kombineret med BirdGard - 
en komplet produktlinje

Alle BirdGard modellerne bru-
ger krystalklar, digital lyd som 
skræmmer fuglene væk ved at 
udsende de aktuelle fuglearters 
nødskrig og faresignaler.



Se alle vores andre fugle 
afskrækkelses produkter 
på vores hjemmeside

Duebekæmperen®

Vandstjernevej 34
4600 Køge
Tlf. 24 24 14 82
insekta@email.dk
www.duebekaemperen.dk

MONTAGE & INSTRUKTION
af Duebekæmperens Høgedrage®

Sikkerhed
Duebekæmperens duehøgedrage er ikke legetøj og 
ikke fremstillet som sådan. 

Vær opmærksom på tordenvejr. 

Alle Duebekæmperens systemer kræver at man 
detaljeret sætter sig ind i systemerne og læser 
instruktionerne inden brug.

Vi erstatter ikke knækkede fiberstænger 
eller slidte og ødelagte drager. 
Hvis stangen knækker, har den stået i 
vind med mere end 14 sekund meter.

Tjek jævnligt linen, hvor denne er 
bundet fast til toppen af teleskopen. 
Er der tendens til svækkelse, bind 
da en ny knude.

Jordspyddet
Bank det i jorden, ca. 0,5 meter.

Monter den medfølgende 
”sorte kop” med hul i, 
over jordspyddet. Koppen 
forhindrer fiberstangen i 
at arbejde sig ned i jorden.

Dragen
Vi anbefaler en drage højde på mellem 
1,5 og 2,0 meter over jorden.

Fiberstangen
Montér fiberstangen med en hældning 
på ca. 10 grader så dragen, når det 
er vindstille, ikke bliver viklet omkring 
fiberstangen. Linen kan vikle sig rundt 
om telekopen engang imellem, så den skal vikles ud.

Bank jordspyddet ned så det hælder mod øst.
HUSK i Danmark har vi vestenvind ca. 300 dage om året.

Afmontér gummikapslerne på fiberstangen (sidder i begge ender af stangen) og 
træk fiberstangen ud i fuld længde, 7 led (7 meter stangen) og 10 led (10 meter  
stangen). Drej hvert led (ikke for hårdt) således at du faktisk ”låser” led for led.

Teleskopen MÅ IKKE spændes fast med strips, metalbånd eller bøjler til en fast 
genstand, men SKAL monteres i det medfølgende støbte glasfiber spyd eller 
tilsvarende stålrør. Fiberspyddet kan fastgøres permanent. 

Opbevaring
Efter længere tids brug kan teleskop stangen være svær at samle i leddene. Vi 
anbefaler derfor ikke at forsøge at slå, presse eller på anden måde at samle tele-
skopstangen, men at stille den lodret i depot (ude/inde) aldrig liggende.

Clips på linen fastgøres 
på dragen.

Monter fiberstangen 
over jordspyddet

Vest mod øst50 cm

60 cm

Stram sikkerhedsknuden, brug oven-
stående knude for at være sikker på 
at dragen er ordentlig fastgjort

Saml kulfiberstængerne han/
hun (hun-stik i metal) sammen 
i ”loopen” på dragens forside

Swivel

Swivel

Ca. 150 mm

Anbefalet knude

Han/hun stik

Kontakt os for endelig montage, hvis du er i tvivl
insekta@email.dk eller tlf. 24 24 14 82

EKSTRAUDSTYR
Krydsfod med drejebar 

lejebase!

Monteringsbelags til Duebekæmperens 
høgedrage®. Krydsfod med ”drejebar” 
lejebase til montering på en europalle. 
Passer til alle fiber teleskoper.


