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H-Trap, den giftfri hestebremse fælde fra Tanaco 

H-Trap er et innovativt nyt produkt til at hjælpe med at bekæmpe de alvorlige gener for dyr og 

mennesker, som er forårsaget af det smertefulde bid fra hestebremsen (klæg). H-Trap er smart 

designet til at drage fordel af hestebremsens naturlige adfærd og lokke dem i fælden. De to 

vigtigste elementer i hestebremsens adfærd er, at de finder deres ofre ved hjælp af synet (de 

scanner området for infrarøde genstande, som repræsenterer varmblodede kroppe), ikke lugt, og 

de kan kun lette lodret. 

H-Trap skal installeres udendørs og i løbet af dagen varmes den op af solen. En stor sort gummibold 

efterligner bagenden af en hest og hestebremsen lander på den i den tro, at det er den virkelige 

ting. Den forsøger at bide, men finder intet blod at suge i sig. 

Hestebremsen letter derefter altid lodret, og en kegleformet hætte ophængt over bolden sender den 

gennem en tragtformet indgang i bunden af en plastisk cylinder, der indeholder vand. Der er ingen 

opadgående udgang fra cylinderen, og hestebremsen dør efter et stykke tid eller drukner i vand 

(vand kan anvendes i tragten). 

Hestebremser findes typisk i fugtige områder med træer eller højt græs, så ved at placere H-Trap i 

disse områder og/eller tæt på heste i hvile, kan man maksimere chancen for, at hestebremsen 

ender i fælden, før de har angrebet hesten i det omkringliggende område. 

H-Trap nedbringer antallet hestebremser i et afgrænset område over tid. Typiske eksempler viser, at 

en reduktion på 90 til 95% over tid er en realistisk målsætning. 

For at opnå de bedste resultater skal H-Trap stå klar tidligt i sæsonen (april/maj) og forblive i 

anvendelse indtil september/oktober. 

H-Trap leveres i en kasse som et sæt, der omfatter en pumpe til at oppuste gummibolden, og et 

jordspyd med en integreret jord snegl til at gøre installation i foldene lettere. Intet ekstra 

specialværktøj er nødvendigt til at installere produktet, som også nemt kan fastgøres til 

eksisterende hegnspæle som et alternativ til fastgørelse i jorden. H-Trap er konstrueret af 

korrosionsbestandige materialer af høj kvalitet og er robust nok til at virke selv i mere udsatte 

forhold. Tager man H-Trap ned og opbevarer den omhyggeligt ved slutningen af hver sæson, 

holder den i mange år. 

H-Trap blev udviklet til udendørs brug og bør placeres i nærheden af hvor heste, mennesker eller 

andre angrebne dyr samles. 

Nærmere oplysninger om H-Trap kan ses på www.tanaco.dk og på www.h-trap.net eller kontakt 

Tanaco A/S, Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø, Tel.: 7514 1800 

http://www.tanaco.dk/
http://www.h-trap.net/

