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EXPRESS

PRODUS     COD                                    DIMENSIUNI (in)

Protecta Evo Ambush    EA2000 8 1/2 x 10 1/4 x 4 1/4

Stație ușoară cu tavă detașabilă 
pentru curățare facilă;
Mecanism unic de blocare pentru 
întreținere ușoară;
Intrarea în rampă oprește copiii și animalele nevizate
de la a ajunge la momeală / capcane;
Poate conține 2 capcane de șobolan T-Rex, 2 Mini-Rex capcane șoricei
sau patru tije de momeală verticale;
Rezistent la manipularea de către copii și câini.

AMBUSH
Mecanism unic de blocare pentru 
intreținere ușoară;
Tavă detașabilă pentru curățare ușoară;
Profil slim, dar acceptă TRAPPERT-Rex Rat Trap;
Compatibil cu sistemul Sidekick Load-N-Lock;
Rezistent la manipularea de către copii și câini.

PRODUS  COD                          DIMENSIUNI (in)

Protecta Evo Express Black   EV8001   12 x 10 x 6 1/4
Protecta Evo Express Black (2/case)  EV8400   12 x 10 x 6 1/4
Protecta Evo Express Gray   EV8801   12 x 10 x 6 1/4

PROTECTA  EVO® ®

Fiecare EVO Express include stație, 
cărămida, tavă și tije securizate.
Disponibil în negru și gri

AMBALARE:  

6 stații pe cutie cu tavă 
și momeală securizată pe tije.

AMBALARE:  

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

Ca lider mondial, Bell Laboratories continua sa ofere solutii industriale de 
top in domeniul deratizarii si al combaterii rozatoarelor. Scopul nostru este 
calitatea, functionalitatea si inovatia.

Oricare ar fi dezvoltarea si productia de inovatii in domeniul deratizarii si al 
combaterii rozatoarelor, fiind in prim-planul problemelor de reglementare 
sau de dezvoltare a oportunitatilor pentru PMPs (pentru a oferi servicii de 
combatere certificate organic folosind Terad3Ag sau momeli rezidentiale cu 
T1 Mouse), Bell este un factor esential de sustinere a industriei combaterii 
rozatoarelor.

PROTECTA - STATII DE MOMIT REZISTENTE
De la cele mai rezistente la cele mai discrete solutii cerute de momire, Bell 
ofera PMPs o alegere versatila cu statiile de momit tamper-resistant si cu 
sistemul de ancorare potrivit pentru orice situatie.

CAPCANELE CU LIPICI SI MECANICE
Bell a aplicat vasta sa experienta din domeniul mecanicii si a studiului 
asupra comportamentului daunatorilor pentru a dezolta un sistem care sa le 
imbine si sa ofere alternative pentru capcanele mecanice si adezive. 
Formula adezivului dezvoltata de Bell este rezultatul unor cercetari si testari 
minutioase si de durata, pentru a determina combinatia ideala dintre 
prinderea imediata si elastica, cei doi factori necesari pentru o rata a capturii 
cat mai ridicata.

MOMEALA SI CAPCANE TALPIRID PENTRU CARTITE
Momeala pentru cartite TALPIRID este acel tip de produs care a fost 
dezvoltat dupa ani de cercetari si inovatii. Este primul tip de momeala pentru 
cartite care a fost proiectat, dezvoltat si e dovedit stiintific ca omoara 
cartitele.

Capcana de cartite TALPIRID inglobeaza ultimele tehnologii din domeniul 
combaterii daunatorilor. Construita sa reziste in orice tip de sol, este ideala 
in completarea programului TAPRID.

FACILITATI DE PRODUCTIE
Bell este o companie cu productie verticala. Toate produsele Bell sunt 
proiectate, testate si produse in uzinele sale moderne din Madison, Wis., 
care gazduiesc liniile de productie, sediile si laboratoarele biologice si 
chimice de testare.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
Bell continua sa lucreze cu grupurile si agentiile guvernamentale de 
protectie a mediului inconjurator din toata lumea pentru a scapa ecosistemul 
de speciile invazive si pentru a reface echilibrul natural.

PRODUSE SUPERIOARE OFERITE DE
LIDERUL MONDIAL IN CONTROLUL ROZATOARELOR



SIDEKICK
Alternativa economică;
Momeli verticale pe tije de fixare - 
poate stoca până la 8  a câte 1 uncie 
Bell BLOX securely;
Susține capcană de șobolan TRAPPER T-Rex;
Compatibil cu Sidekick de încărcare-N-Lock - asigurarea de bază.

LOAD-N-LOCK
Sistem de ancorare 
pentru LP și Sidekick;
Deține două cărămizi din beton standard, 
pentru greutate necesară;
Mecanismul de blocare este accesibil doar din interiorul stației momeală.

6 stații pe cutie cu tavă 
și momeală securizată pe tije.

AMBALARE:  

6 baze pe caz atât pentru LP și versiuni 
Sidekick. Cărămizi vândut separat două 
sisteme pe caz. (System = 1 post de 
momeală, 1 bază LNL, 2 cărămizi).

AMBALARE:  

PROTECTA®

PRODUS  COD                         DIMENSIUNI (in)

Protecta LNL LP LL2625 18 x 9 3/4 x 5 1/4

Protecta LNL Sidekick LL4500 14 1/2 x 9 3/4 x 4 5/8
Protecta LNL Sidekick 2941 14 1/2 x 9 3/4 x 7 1/4

System w/ Bricks

PRODUS COD                           DIMENSIUNI (in)

Protecta Sidekick     SK4500     9 3/4 x 8 1/2 x 4 1/2

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

CIRCUIT
Built-in deghizat, include conectori 
pentru a simula o cutie electrică;
Poate fi folosit orizontal sau vertical;
Mecanism unic de blocare pentru service rapid;
Tava detașabilă pentru curățare ușoară;
Rezistent la manipularea de către copii și câini.

LP
Stație de momeală pentru 
șobolan Tamper-rezistent;
Formă triunghiulară, proiectat pentru 
plasare in colț;
Este compatibil cu  Super-BLOX, BLOX, pudră de urmărire, lichid,
granule și momeli pe bază de cereale;
Compatibil cu LP de încărcare-N-Lock;
Rezistent la manipularea de către copii și câini.

PROTECTA  EVO® ®

PROTECTA®

6 stații de pe caz, cu conectori de plastic, 
momeală securizată  pe tije și tavă. 
Disponibil în negru și gri

AMBALARE:  

6 stații pe cutie cu tavă 
și momeală securizată pe tije.
Disponibil în negru și gri

AMBALARE:  

PRODUS      COD                                    DIMENSIUNI (in)

Protecta Evo Circuit Black EC5200 9 x 9 1/2 x 4
Protecta Evo Circuit Gray  EC8806 9 x 9 1/2 x 4

PRODUS    COD                                 DIMENSIUNI (in)

Protecta LP Black LP2625        13 1/2 x 9 x 3 1/4
Protecta LP Gray LP2635        13 1/2 x 9 x 3 1/4

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm



SIDEWINDER
Stație de momeală-deschidere laterală, 
tot timpul eficientă și versatilă;
Full-size, se poate introduce tava disponibilă separat;
Pereții interiori rotunjiți pentru o curățare ușoară.

MOUSE
Poate fi folosit ca o stație monitor, 
capcană și momeală;
Oferă două opțiuni de poziționare pentru TRAPPER Mini-Rex;
Un design cu deschidere laterală pentru o intreținere mai ușoară.

6 stații pe cutie cu tavă 
și momeală securizată pe tije.

AMBALARE:  

12 stații pe cutie.
AMBALARE:  

PROTECTA®

PRODUS  COD                               DIMENSIUNI (in)

Protecta Sidewinder             SW3505   11 1/2 x 11 x 5

PRODUS COD                             DIMENSIUNI (in)

Protecta Mouse    PS2539      6 1/4 X 5 1/4 x 2 1/2

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

PROTECTA
Stație de momeală incasabilă;
Fabricat din plastic turnat;
Momeală securizată 
pe tije orizontale și verticale inclusă.

LANDSCAPE
Stația pentru șobolani,
 concepută pentru outdoor;
Susține Bell BLOX și TRAPPER T-Rex 
capcană pentru șobolani;
Textură naturală pentru un aspect realist.

6 stații pe cutie cu tavă 
și momeală securizată pe tije.
Disponibil în negru și gri.

AMBALARE:  

4 stații pe cutie cu tavă, garnituri full-size
și momeală securizată pe tije.
Disponibil în culori sandstone
și granit.

AMBALARE:  

PROTECTA®

PRODUCT  

Protecta Black              PS2540         11 x 11 1/2 x 6
Protecta Gray               PS2550         11 x 11 1/2 x 6

PRODUS COD                      DIMENSIUNI (in)

Protecta Landscape Granite LS1200   13 x 11 1/4 x 6 3/4
Protecta Landscape Sandstone LS1250  13 x 11 1/4 x 6 3/4

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm



24/7
Capcană elegantă, captură multiplă;
Ideal pentru monitorizarea și prinderea 
șoarecilor și insectelor;
Plastic durabil, nu va rugini;
Se potrivește sub paleti și în spații mici.

MC
Capcană elegantă, captură multiplă. 
Capac colorat pentru monitorizare ușoară;
Conține TRAPPER MC - capcană lipici
pentru curățare ușoară;
De dimensiuni mai mici, se potrivește în locuri înguste

TRAPPER 24/7 - 12 stații pe cutie.
Compatibil cu TRAPPER LTDe.

AMBALARE:  

12 stații pe cutie.
AMBALARE:  

TRAPPER®

PRODUS  COD                                  DIMENSIUNI (in)

Trapper 24/7             MC2470       10 x 6 1/2 x 1 3/4

PRODUS COD                           DIMENSIUNI (in)

Trapper Pest Monitor     PM2000    8 x 4 1/2 x 1 1/4 

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

KEYLESS
Încuietori stație fără cheie, 
 cu o inchidere rapidă a capacului;
Design inovator circular - încorporează trei puncte 
de intrare separate pentru șoareci;
Stația permite atragerea simultană a trei șoareci.

RTU
Orificiile de intrare în unghi permit 
asezarea la același nivel față de un 
perete sau confortabil într-un colț;
Marimea perfectă pentru montarea sub paleți sau alte structuri.
Conceput pentru a primi Bell’s BLOX bait.

12 stații pe cutie.
AMBALARE:  

12 stații într-o cutie de carton, 
12 cutii de carton / pachet

AMBALARE:  

PROTECTA®

PRODUS  COD                                 DIMENSIUNI (in)

Protecta Keyless KP6397 N/A x 4 3/4 x 2

PRODUS  COD                               DIMENSIUNI (in)

Protecta RTU      PR2620       5 1/4 x 3 3/4 x 1 1/4

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm



T-REX
Capcană puternică pentru șobolani, 
setare instant cu mâna sau cu piciorul;
Dinții de centralizare brevetați pentru rezistență și eficiența maxime; 
Ceașcă momeală detașabilă pentru service facil.
Designul patentat permite capcanei să fie instalată pe conducte;
Compatibil cu mai multe stații de șobolan de dimensiuni Bell.

12 stații pe cutie.
AMBALARE:  PRODUS COD                                    DIMENSIUNI (in)

Trapper T-Rex ST2000         5 1/2 x 3 x 3 1/2

MINI-REX
Se poate folosi individual
sau în capcane Protecta;
Ceașcă detașabilă încorporată;
Sensibilitate excelentă de declanșare;

24 stații pe cutie.
AMBALARE:  

PRODUS COD                                    DIMENSIUNI (in)

Trapper Mini-Rex ST2024        4 x 1 3/4 x 2 1/4

TR APPER®

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

PEST MONITOR
Monitor două piese proiectate 
pentru șoareci și insecte;
Deține o TRAPPER MC - 
capcană cu lipici;
Ușor de întreținut când e inchisă.

12 stații pe cutie.
AMBALARE:  

TR APPER®

PRODUS COD                            DIMENSIUNI (in)

Trapper Pest Monitor     PM2000    8 x 4 1/2 x 1 1/4 

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

GLUE BOARDS
Dimensiuni disponibile 
pentru șobolan sau șoarece;
Low profile, adeziv elastic, puternic;
Bord șobolan disponibil în Pro Pack;

2-Pack pentru șobolani - cutii de 24 x 2 (48 de capcane pe caz)
2-Pack pentru Mouse-cutii de 48 x 2 (96 de capcane pe caz)
Vrac Trapper Glue placi -48 per caz (dimensiune șobolan)
Vrac Trapper Glue placi -96 per caz (dimensiunea mouse-ul)
Pro Pack -12 capcane în dozator, 4 dozatoare pe caz
Tunel Trapper -48 per caz (carton sau plastic)

AMBALARE:  
PRODUS  COD                          DIMENSIUNI (in)

2-pack for Rats TR2724 9 3/4 x 4 5/8 x 1/4
2-Pack for Mice TM2817 4 5/8 x 3 1/4 x 1/4
Bulk Rat TR2712 9 3/4 x 4 5/8 x 1/4
Pro Pack Rat  TR2700 9 3/4 x 4 5/8 x 1/4
Trapper Tunnel Plastic  TT2570 9 13/16 x 5 3/16 x 3 1/8
Trapper Tunnel CardboardTT2571 11 x 4 7/8 x 3



MONITOR

RAT & MOUSE ATTRACTANT
Atractant special formulat pentru șobolani și șoareci;
Imbunătățește rata de captură cu orice capcană;
Non-toxic și hipoalergenic;
Nu va păta hainele sau țesăturile.

100  buc pe set,
12 seturi pe cutie.

AMBALARE:  

Șoarece: (flacon 2 uncii),
Șobolan: (flacon 8 uncii),
9 pe cutie

AMBALARE:  

TR APPER®

PROVOKE®

Utilizați ca o capcană mare sau taiați separat 
de-a lungul liniilor perforate pentru a crea 
trei capcane mai mici;
Suportul adeziv permite plasarea pe aproape 
orice suprafață;
Rampe de angajament pentru a îmbunătăți coeficientul de captură.

PRODUS     COD                          DIMENSIUNI (in)

Trapper Monitor  TM2600   8 1/4 x 3 1/2 x 1 1/2
Trapper Monitor  TM2601   8 1/4 x 3 1/2 x 1 1/2

w/ Roach Tablets

PRODUCTS   COD                                DIMENSIUNI (in)

Provoke Mouse PR2092        N/A x 1 5/16 x 5
Provoke Rat PR8098        N/A x 1 7/8 x 7

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm

MAX & MAX FREE

LTD
Capturează șoareci, gândaci și alte insecte;
Non-toxic, capcană cu clei de unică folosință;
LTD poate fi pliat pentru a fi utilizat în zone cu mult praf;

72 buc pe cutie.
AMBALARE:  

72 buc pe set,
18 seturi pe cutie.

AMBALARE:  

TR APPER®

Capcană cu lipici de unică folosință,
non-toxică;
Adeziv puternic pe suport de carton;
Max Free este non-parfumat și hipoalergenic.

PRODUS  COD                                   DIMENSIUNI (in)

Trapper Max TL2586 7 3/4 x 5 1/4 x 2
Trapper Max Free TX2672 7 3/4 x 5 1/4 x 2

PRODUS COD                                   DIMENSIUNI (in)

Trapper LTD  TL2506         8 x 4 x 2 1/4

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm



Bell Laboratories a fost fondata in 1974 in Madison Wisconsin, de catre Malcom 
Stack, un antreprenor care a infiintat compania folosind doar un singur produs numit 
Rodent Cake. Azi, Bell Laboratories are o intreaga linie de produse pentru controlul 
rozatoarelor, rodenticide, statii de intoxicare rezistente la intemperii, capcane 
adezive non-toxice, capcane mecanice si atractanti vandute pe 6 continente. In Sua 
Bell Laboratories are patentate cele mai multe produse rodenticide la Agentia 
Nationala de Protecite a Mediului (EPA). Produsele lor sunt realizate din materiale 
si formule sintetizate doar in cadrul companiei pentru a elimina eventuale incompati-
bilitati din partea unor colaborari cu diversi parteneri.

More Than Meets The Eye

BELL LABORATORIES
DECLARATIE DE INTENTIE
Sa fie liderul pietei controlului rozatoarelor 
prin dezvoltare, productie si marketing 
inovativ, fara a compromite calitatea.

Sa atinga excelenta in serviciile pentru 
consumatori si sa managerieze afacerea 
cu cea mai mare integritate.

Misiunea Bell poate fi indeplinita intr-un 
mediu de lucru stimulativ care sustine dez-
voltarea personala, contributia individuala 
si lucrul in echipa.

ISTORIC
RODENT BAITERS 
& BAIT TRAYS

MOLE TRAP
Construită folosind nylon de calitate structurală 
pentru a rezista la cele mai dure condiții de sol;
Plasarea și stabilirea capcanei este rapidă, 
ușoară și Hands-free;
Cu aspect profesional cu profil redus, capcana poate fi utilizată din nou și din nou.

4 pe cutie
AMBALARE:  

RODENT BAITERS & BAIT TRAYS®

TALPIRID®

Mod economic de a plasa momeala;
Ține lichide, momeală uscată și 
pudră de urmărire;
Din polistiren negru, ușor, dar robust.

RODENT BAITERS –
șobolan/șoarece: 24/50 pe cutie
BAIT TRAYS – 
(4 oz fiecare) 1000 pe cutie

AMBALARE:  PRODUS COD                                   DIMENSIUNI (in)

Rodent Baiters - Mice BM2535 5 x 3 1/2 x 1 3/4
Rodent Baiters - Rats BR2525 9 1/8 x 8 x 4 1/2
Bait Trays - 4 oz. BT2550      4 x 4 x 2 1/2

PRODUS COD                             DIMENSIUNI (in)

Talpirid Mole Trap   MT4150   10 1/2 x 5 3/4 x 11 1/2

1 inch = 2,5 cm

1 inch = 2,5 cm




