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Проблеми на касовите апарати, 
електронните везни, вендинг 
машините, кафе машините и 

диспенсърите за вода с вредните 
насекоми и гризачи
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Основни причини за проблема

 Зараза с вредители на обекта където е
инсталирана машината

 Лошо поддържане на хигиената на машината
 Дефекти в машината, водещи до разсипване на 

храни и напитки
 Съхранение на не почистена машина в склад с 

други машини и прехвърляне на заразата
 Невъзможността за пълно изолиране на машината 

от външната среда
 Липса на средства за мониторинг и борба с 

вредителите, които биха довели до ограничаване 
на проблема с тях
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Кога забелязваме проблема с 
вредителите в машините?

 При промяна на климата в различните периоди на 
годината 

 При ремонт на машините на място при клиента
 При ремонт на машините в сервиза
 При зареждане на машината с консумативи
 При зареждане на машината със заразени с 

вредители храни и напитки
 При лоша хигиена на машината
 При разсипване на храни и напитки при авария
 При забелязване на вредители и/или екскременти 

около топлите места в машината
 При забелязване на вредители в отработеното 

кафе
 При закупуване на старо не почистено оборудване
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Как да се справим с проблема?
- Да инструктираме техниците по поддръжка да правят 

мониторинг на всички машини, които обслужват

- Във всяка машина след почистване 
и сервизиране да поставим неотровен
живоулавящ капан за вредители

- Да се обърнем към специализирана фирма за борба с 
вредителите (Пест Контрол фирма) притежаваща 
съответните разрешителни за работа за периодично 
третиране на сервиза, където се вкарват машините за 
ремонт

- Да се обработват едновременно 
всички машини в сервиза с 
подходящ гел срещу хлебарки
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Кой е най-подходящия гел за 
третиране срещу хлебарки ?

МАКСФОРС ГЕЛ
Имидаклоприд 2,15%
30гр.

-Ниска токсичност
-Висока цена
-Много добра 
консистенция

21,50 лв. 25,80 лв. с 
ДДС

АДВИОН ГЕЛ
Индоксикарб –0,6 %
30гр.

-Ниска токсичност
-Работи при 57 С
-Добра цена
-Много добра 
консистенция

15 лв. 18 лв. с ДДС

ДОХЛОКС
Фипронил  - 0,05% 
30гр.

-Средна токсичност
-Ниска цена
-Лоша консистенция,   
разтича се 

10 лв. 12 лв. с ДДС
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Къде да наблегнем при третиране 
на машините 

 Около електрониката
 Около нагревателя
 Около компресора
 Около местата където се разпиляват храни
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Как да уловим гризачите преди да са 
създали сериозен проблем на 

машините?
Топи стоп – идеалния 
начин да хванем 
домашната мишка

Еко трап – безценен 
помощник в улавянето на 
плъхове
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Обучение на сервизните 
техници – ключов фактор
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