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Zatrzymaj 
zwierzynę 
z dala od pól



Urządzenia firmy AgroPixel zostały 
stworzone w celu zabezpieczenia 
upraw rolnych przed szkodami po-
wodowanymi przez dzikie zwierzę-
ta takie jak: dziki, jelenie, sarny czy 
zające.

Osiągnięcie wysokiej skuteczności 
było możliwe poprzez połączenie 
odgłosów drapieżników z dźwię-
kami kojarzonymi przez zwierzęta  
z   ludzką  aktywnością.  Kombina-
cje  dźwięków  i odgłosów zosta-

ły dobrane tak, aby ich kolejność 
wywołała instynktowną ucieczkę 
zwierzęcia z chronionego obszaru.

Ta instynktowna reakcja ucieczki, 
nie zanika nawet po kilku sezonach 
odstraszania dzięki licznej biblio-
tece utworów. Ścieżki dźwiękowe 
odtwarzane są w przypadkowej 
kolejności, dzięki czemu unikamy 
efektu przyzwyczajenia się zwierząt 
do pojedynczego odgłosu.

Sekret efektywnej 
i długotrwałej ochrony

Testy wykazały, że w okresie za-
siewów, szkody zmniejszyły się o 

80-90% 
w porównaniu do lat ubiegłych, na-
tomiast ogólny bilans szkód w upra-
wie kukurydzy zmniejszył się o 70%.
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Guard Effect
Ochrona przed szkodami łowieckimi

Guard Effect to kompaktowy sys-
tem odstraszania zwierzyny, wy-
posażony w dwa głośniki kierun-
kowe ze zintegrowanym panelem 
kontrolnym.Skompletowany z nie-
wielkim akumulatorem 12V tworzy 

zestaw łatwy do umieszczenia na 
drzewie, ambonie lub w zaroślach. 
Już niewielki akumulator 17 Ah za-
pewnia nawet 3 tyg. bezobsługo-
wego działania.

zasięg skuteczny

10-15ha
szkody mniejsze do

70-90%

działa  
w wybranych 

godzinach

 zasilany baterią  
lub akumulatorem 

12V

zestaw 
dwugłośnikowy

w pełni 
wodoodporny

(po zastosowaniu 
dodatkowych osłon)

DZIKI

JELENIE

SARNY

ODSTRASZA

Polecany przez leśników i koła łowieckie

935 zł netto

1 150 zł brutto

w zestawie dwa głośniki

(osłony przeciwdeszczowe)
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Płochacz
Ochrona przed szkodami łowieckimi

Tryb pracy
automatycznej 

dzięki czujnikowi 
zmierzchowemu

Zasilanie 
akumulatorowe - do 
3 tyg. bezobsługowej 

pracy

Regulacja 
głośności 

 i wysokości 
masztu

Monitoring GPS 
powiadamia  

o próbie kradzieży 
i wyczerpanym 
akumulatorze

Płochacz to system dźwiękowej 
ochrony stworzony w celu zabez-
pieczenia upraw przed dzikimi 
zwierzętami takimi jak: dziki, jele-
nie, sarny i zające.  Rozwiązanie 
korzystniejsze finansowo w porów-
naniu do innych metod zapobie-
gania szkodom, takich jak Pastuch 
elektryczny czy grodzenie upraw. 
Jedno urządzenie zabezpiecza 
nawet 100 ha uprawy. Głośniki 
umieszczone na wysokim masz-
cie zapewniają skuteczne odstra-

szanie dzików i zwierzyny płowej 
w promieniu nawet 700 metrów.

Urządzenie jest przenośne i łatwe 
do postawienia w każdym miejscu 
pola. Samoczynnie uruchamia się 
z nastaniem zmierzchu i działa aż 
do świtu. Posiada funkcje zdalne-
go powiadomienia o rozładowa-
nym akumulatorze i GPS zabezpie-
czający przed kradzieżą. Jedyne 
czynności obsługowe to wymiana 
akumulatora raz na 3-4 tyg.

Zasięg skuteczny ponad 100 ha

M
on

itoring GPS
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5 772 zł netto

7 100 zł brutto



Anty Bird
Zasięg skuteczny 10-15 ha

Predator Eye935 zł netto

1 150 zł brutto

72 zł netto

89 zł brutto

Anty Bird odstrasza ptaki z upraw, 
sadów czy budynków. Pozwala 
zabezpieczyć fermy drobiu przed 
kontaktem z dzikimi ptakami i zmi-
nimalizować ryzyko ptasiej grypy.

To zaawansowane urządzenie po-
siada wgraną bogatą liczbę od-
głosów drapieżnych ptaków, jak 

również dźwięki „ptasich strażni-
ków”, czyli gatunków które w przy-
rodzie ostrzegają pozostałe ptaki 
przed niebezpieczeństwem.

Wrodzona instynktowna reakcja 
ucieczki, wywołana tymi odgłosa-
mi nie słabnie z upływem czasu.

Predator Eye to prosty i zadziwia-
jąco skuteczny odstraszacz bły-
skowy. Mocna dioda LED wywołu-
je lęk i reakcje unikania u zwierząt 
przebywających w strefie działa-
nia. W pełni bezobsługowy, posia-
da wbudowany akumulator łado-
wany ogniwem solarnym.

Dzięki czujnikowi światła urządze-
nie działa w pełni bezobsługowo. 
Skuteczny głównie wobec jelenio-
watych.

Wzmocnij skuteczność naszych 
odstraszaczy dźwiękowych przez 
Predator Eye.

 bateria 
solarna

czujnik światła trwała i silna 
dioda LED

2 urządzenia 
w zestawie

działa  
w wybranych 

godzinach

 zasilany baterią  
lub akumulatorem 

12V

zestaw 
dwugłośnikowy

w pełni 
wodoodporny

(po zastosowaniu 
dodatkowych osłon)

Ochrona zasiewów przed ptakami

Współdziała 

z Guard Effect 

i Płochaczem

www.agropixel.pl

(osłony przeciwdeszczowe)



Predator Eye

89 zł

Anty Bird

1 150 zł

Guard Effect

1 150 zł

Płochacz

7 100 zł

Cennik detaliczny
Wszystkie ceny są cenami brutto

ochrona GPS

699 zł

zasilanie 
solarne

399 zł

zestaw

8 200 zł 
24 msc gwarancji

akumulator 
głębokiego 

rozładowania

2x osłony
przeciwdeszczowe

320 zł 70 zł

zestaw
z osłonami

i akumulatorem

1 540 zł

2 sztuki w zestawie

wbudowana bateria słoneczna

posiada czujnik światła

12 miesięcy gwarancji

współdziała z Guard Effect i Płochaczem

Zestaw dwugłośnikowy

Zestaw dwugłośnikowy

akumulator 
głębokiego 

rozładowania

2x osłony
przeciwdeszczowe

320 zł 70 zł

zestaw
z osłonami

i akumulatorem

1 540 zł



03-661 Warszawa
Ul. Czerwińska 28

www.agropixel.pl
tel. 609 020 224


