
 
 

  

A chipek az alábbi készülékekbe 

alkalmasak 
  

 

 

AKUSZTIKUS MADÁRELRIASZTÓ KÉSZÜLÉK SUPER 

BIRDX PELLER PRO™  
Hanghatással működő, szőlő- gyümölcs- illetve agro gazdaságok beli, 

valamint ipari- kommunális felhasználásra.  

  

  

AKUSZTIKUS MADÁRELRIASZTÓ KÉSZÜLÉK  

BIRDXPELLER PRO V1™  
Hanghatással működő szőlő- gyümölcs- illetve agro gazdaságok beli, 

valamint ipari- kommunális felhasználásra.  

   

 



 
 

MADÁRELRIASZTÓ KÉSZÜLÉK MEGA BLASTER  

PRO  
Rendkívül erős Hanghatással működő szőlő- gyümölcs- illetve agro 

gazdaságok beli, valamint ipari- kommunális felhasználásra.  

  
 

 

 Bird-X Chipek Leírásai  

 

Chip # (No. :) 3.   

Ez a chip „városias környezetben” szükséges madárriasztásra szolgál.  

A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

2.) Eurázsiai fekete rigó (Turdus menila) angolul: Eurasian blackbird  

3.) Galamb (Turdus migratorius) angolul: American robin  

4.) „közönséges veréb” (Passer domesticus) angolul: House sparrow  

5.) „közönséges varjú” (Corvus frugilegus) angolul: Rook  

6.) „közönséges rigó” (Quiscalus quiscula) angolul: Common grackle  

7.) Karvaj (Accipiter striatus) angolul: Sharp-Hawk)  

8.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

  

Chip # (No. :) 1.   

Ez a chip „városias környezetben általános” madárriasztásra szolgál.  

A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

2.) Galamb (Turdus migratorius) angolul: American robin  

3.) Kistestű madarak („pinty” -félék) (Carpadacus  mex.) Housew finch  

4.) „támadó sirály” angolul: Ring-billed gull  

5.) „közönséges rigó” (Quiscalus quiscula) angolul: Common grackle  

6.) Karvaj (Accipiter striatus) angolul: Sharp-Hawk)  

7.) „kék hasú pinty” (Cyanocitta  cristata) Blue jay  

8.) „fekete szárnyú rigó” (Agelaius phoeniceus) Red-winged fekete rigó  

  



 
 

Chip # (No. :) 35.  

Ez az igen intenzív elriasztó hangokat kiadó chip kifejezetten galambok riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Mestersége madárelriasztó hang #1 angolul: electronic scarecrow  

2.) Mestersége madárelriasztó hang #2 angolul: electronic scarecrow   

3.) Mesterséges „SIKOLY” elriasztó hang angolul: screech  

4.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

5.) „támadó sirály” angolul: Ring-billed gull  

6.) Karvaj (Accipiter striatus) angolul: Sharp-Hawk  

7.) Ölyv (Eurasian buzzard) angolul: Eurasian buzzard  

8.) „Vadász karvaly” (passer striatus) angolul: Sparrow hawk  

  

  

Chip # (No. :) 75.   

Ez a chip szőlők és gyümölcsösök védelmére szolgál seregélyek és rigók ellen nyújt védelmet. A 

chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

2.) Európai seregély – A segély hang (Sturnus vulgaris) angolul: European starling   

3.) Európai seregély – B segély hang (Sturnus vulgaris EURO) angolul: European starling  

4.) Európai seregély – C segély hang (Sturnus vulgaris ) angolul: European starling   

5.) Eurázsiai fekete rigó (Turdus menila) angolul: Eurasian blackbird   

6.) „Vadász karvaly” (passer striatus) angolul: Sparrow hawk  

7.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

8.) Vándor sólyom (Acipiter gentilis) Northern gosshawk)  

  

  

Chip # (No. :) 145.   

Ez a chip első sorban szőlők védelmére szolgál és alapvetően seregélyek ellen nyújt védelmet.  

A chip-en lévő riasztó hangok:  

1.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

2.) Európai seregély – A segély hang (Sturnus vulgaris) angolul: European starling   

3.) Európai seregély – B segély hang (Sturnus vulgaris EURO) angolul: European starling  

4.) Európai seregély – C segély hang (Sturnus vulgaris ) angolul: European starling   

5.) Réti sas (Aquila chrysaetos) angolul: Golden eagle   

6.) Vércse (Falco tinnunculus) angolul: Common kestrel  

7.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

8.) Vándor sólyom (Acipiter gentilis) Northern gosshawk)  

  

 

  



 
 

Chip # (No. :) 42.  

Ez az igen intenzív elriasztó hangokat kiadó chip szintén kifejezetten galambok riasztására 

szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Mestersége madárelriasztó hang #1 angolul: electronic scarecrow  

2.) Mestersége madárelriasztó hang #2 angolul: electronic scarecrow   

3.) Mesterséges „SIKOLY” elriasztó hang angolul: screech  

4.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

5.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling   

6.) Karvaj (Accipiter striatus) angolul: Sharp-Hawk  

7.) Héja (Accipiter cooperi) angolul: Coopers-hawk  

8.) „Vadász karvaly” (passer striatus) angolul: Sparrow hawk  

  

Chip # (No. :) 49.  

Ez a chip „általánosan agro-gazdaságokban használatos” holló-dolmányos és vetési varjú- ill. 

seregély és fekete rigó riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Dolmányos varjú (VÉSZ-RIASZTÓ-hang!) (Corvus brachirc.) angolul: American crow distress  

2.) Dolmányos varjú (Segélykérő VÉSZ-hang!) (Corvus brachirc.) angolul: American crow danger  

3.) Holló (Corvus corax) angolul: Common raven  

4.) Vetési varjú (Corvus frugilecus) angolul: Rook  

5.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling   

6.) Eurázsiai fekete rigó (Turdus menila) angolul: Eurasian blackbird  

7.) Ölyv (Eurasian buzzard) angolul: Eurasian buzzard  

8.) Vércse (Falco tinnunculus) angolul: Common kestrel  

  

  

Chip # (No. :) 74.  

Ez az igen intenzív elriasztó hangokat kiadó chip agro-gazdaságokban varjú-holló-vetési varjú 

riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Mestersége madárelriasztó hang #1 angolul: electronic scarecrow  

2.) Mesterséges „SIKOLY” elriasztó hang angolul: screech  

3.) Vetési varjú (Corvus frugilecus) angolul: Rook  

4.) Holló (Corvus corax) angolul: Common raven  

5.) Dolmányos varjú (ELRIASZTÓ-hang!) (Corvus brachirc.) angolul: American ceaw   

6.) „Vadász karvaly” ( passer striatus) angolul:  Sparrow hawk  

7.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

8.) „Vadász karvaly” (passer striatus) angolul: Sparrow hawk  

  

 



 
 

Chip # (No. :) 29.  

Ez a chip a „kiskerti gazdaságokban” seregély-fekete rigó-varjú-holló intenzív hangokkal 

történő riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

2.) Eurázsiai fekete rigó (Turdus menila) angolul: Eurasian blackbird  

3.) Vetési varjú (Corvus frugilecus) angolul: Rook  

4.) „közönséges rigó” (Quiscalus quiscula) angolul: Common grackle  

5.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

6.) Mestersége madárelriasztó hang #1 angolul: electronic scarecrow  

7.) Mestersége madárelriasztó hang #2 angolul: electronic scarecrow  

8.) Mesterséges „SIKOLY” elriasztó hang angolul: screech  

  

Chip # (No. :) 20.  

Ez a chip a folyami és tavi sirályok intenzív hangokkal történő riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Sirály figyelmeztető hang (Laurus atricilla)  

2.) Sirály segélykérő hang (Larus delawarensis)  

3.) Halászó sirály segélykérés (Larus argentatus)  

4.) Fehér-hasú sas támadó hang (Haliaeetus albicilla)  

5.) Sirály segélykérés (Larus ridibundus)  

6.) Sirály figyelmeztető hang (Larus glauvescens)  

7.) „sávos” kormoran (Phalacrocorax aoritus)  

8.) Réti héja (Circus cyaneus)  

  

Chip # (No. :) 124.  

Ez a chip a folyami és tavi sirályok intenzív hangokkal történő riasztására szolgál.  

 A chip-en lévő elriasztó hangok:  

1.) Sirály segélykérés (Larus ridibundus)  

2.) Halászó sirály segélykérés (Larus argentatus)  

3.) Sirály segélykérő hang (Larus canus)  

4.) Európai seregély (Sturnus vulgaris) angolul: European starling  

5.) Sólyom (Falco peregrinus) angolul: Peregrine falcon  

6.) „Vadász karvaly” (passer striatus) angolul: Sparrow hawk  

7.) Mestersége madárelriasztó hang #1 angolul: electronic scarecrow  

8.) Mesterséges „SIKOLY” elriasztó hang angolul: screech  

  

  


