
En sommar UTAN mygg!

Fångar och dödar mygg och knott

”Kan man verkligen bli av med blodsugande myggor och 
knott utan kemisk bekämpning?”

Ja, med hjälp av Mosquito Magnet® – markna-
dens mest avancerade skyddssystem mot mygg 
och knott.

Mosquito Magnet® är fällan som lockar till sig och fångar 
så mycket mygg och knott att fortplantningen bryts ner. 
Med Mosquito Magnet® kan du effektivt skydda dig och din 
familj, alla dagar, dygnet runt. Njut av din trädgård och 
sköna grillkvällar utan objudna gäster. Här kommer mer 
information om hur den fungerar.
Låt din favoritplats bli en frizon utan myggor och knott.  
Redan efter en vecka är antalet blodtörstiga insekter märk-
bart mindre och efter några veckor till är beståndet i stort 
sett borta. I extremområden kan fällans fångst bli  
100.000-tals blodsugare per vecka.

Originalet
Mosquito Magnet® arbetar med den patenterade 
Counterflow™-tekniken som ingen annan produkt på mark-
naden får använda. Tekniken är helt giftfri. Det är denna 
teknik som gör att originalet, Mosquito Magnet®, fångar 
mest mygg och knott av alla koldioxidbaserade fällor på 
marknaden.
 
Enkel att sköta
Trots den avancerade tekniken är Mosquito Magnet® 
mycket enkel att montera, sköta och använda. Den kan stå 
ute i ur och skur. Du sätter igång den med en enda knapp-
tryckning. 

Så här fungerar den
1.  Lockar
Dygnet runt omvandlar Mosquito Magnet® gasol till upp-
värmd koldioxid som blandas med det i naturen vanligt 
förekommande medlet Octenol. Resultatet som fällan andas 
ut tror mygg och knott är mänsklig utandningsluft.

2.  Fångar
Blodsugarna närmar sig källan i tron att det är ett mänskligt 
byte. Väl i närheten av Mosquito Magnet® sugs de effek-
tivt in i en nätpåse med hjälp av en unik och patenterad 
vakuumteknik, Counterflow™. Väl där torkar de ut och dör.

3.  Skyddar
Eftersom Mosquito Magnet® så effektivt reducerar antalet 
mygg och knott, bryts deras fortplantningscykel snabbt ner. 
Märkbart resultat kommer redan efter några dagar och ef-
ter några veckor har fällan dramatiskt reducerat det lokala 
beståndet av mygg och knott. Vid kontinuerlig användning 
kvarstår resultatet för resten av säsongen.



Modeller
Det finns tre olika modeller. Samtliga har dessa funktioner gemensamt:
• Täckningsyta upp till 4 000 m²
• Ansluts till en gasolflaska (rek. Pk10/medföljer ej)
• Alla har CounterflowTM teknik
• Ljudlös och luktfri

• Skyddar dygnet runt
• Väderbeständig – kan stå ute i regn
• Bevisat effektiv i oberoende tester
• Enkel att montera och sköta

PIONEER
101014 Pioneer är vår nya instegsmodell och är en riktigt 
bra myggfångare. Modellen är anpassad till nordiska 
förhållanden och har en täckningsyta på upp till 4 000 m². 
Kräver el-anslutning. Jämfört med tidigare instegsmodel-
ler har Pioneer 3ggr större fångstnät och därmed större 
kapacitet. Dessutom gör en förändrad konstruktion med för-
bättrade interna luftflöden att den är generellt effektivare, 
framförallt vid fångst av knott.

INDEPENDENCE 
101007 För platser med stora myggproblem, även där 
tillgång till el inte finns. Sladdlös – större frihetsgrad. Upp-
start sker med laddningsbart batteri, därefter genererar 
maskinen sin egen ström. (gäller modeller från 2013-). 
Har stort fångstnät som möjliggör färre tömningar.

EXECUTIVE 
101008 Vår modell med högst prestanda, störst fångsnät 
samt inbyggd smart teknologi. Den är sladdlös och upp-
start sker med laddningsbart batteri, därefter genererar 
maskinen sin egen ström (laddas 1ggr/säsong). Den har 
vårt största fångstnät som innebär färre tömningar.

Smart teknologi ger: minskad gasförbrukning (temp./
klocka), autostart, batterivarning mm.

Octenol – ett lockmedel 
101005 Nödvändig för fällans effektivitet. Bytes vid varje 
byte av gasolflaska. Säljes i förpackning om 3 kapslar. 

R-Octenol – ett lockmedel 
101015 Ett ännu effektivare lockmedel som räcker 40% 
längre och lockar fler. Säljes i förpackning om 3 kapslar. 

Rengöringspatron 
101006 (Quick Clear Cartridge) Används vid varje byte av gasol-
flaska, vid säsongsuppstart samt inför vinterförvaring, för att rengöra 
maskinens flödessystem. Säljes i förpackning om 3st.

101013 Nät till Pioneer

101004 Nät till 
Independence

101005 Nät till 
Executive



Eftermarknad/Merförsäljning

  Octenol och Quick Clear är förbrukningsartiklar.  
Åtgång ca 3-5 tabletter och rengöringspatroner per år.

  Extra nät underlättar tömning.

 Varje maskin förbrukar ca 3-4 gasolflaskor per säsong.

TÄNKVÄRT:
Om en butik har såt 50 maskiner under 4 år 
så innebär det att under kommande år kommer 
dessa maskiner generera:

50 x 3 Octenol fp
50 x 3 Quick Clear 
50 x 3 Gasolfyllningar

Total försäljning 75 000:-

Tillbehör

Det blir mer praktiskt att köpa tillbehören, som man ändå kommer att behöva, samtidigt med maskinen.

Reservdelar: 
Önskar kunder tillbehör eller reservdelar utöver de som finns med i prislistan, hänvisa dom då antingen till våra service-
partners alternativt till hemsidan www.acreto.se/Webshop för införskaffning.

Octenol
Nät

Rengöringspatroner

Gasolflaska

1. Hur använder jag Quick Clear rengöringspatron? Används vid början av varje ny säsong och därefter 
fortlöpande 1 st Quick Clear patron i månaden. Varning: Stäng alltid av maskinen och stäng av gasflödet och låt 
maskinen svalna innan du använder dig av en Quick Clear patron. Det är viktigt att du fortlöpande använder Quick 
Clear och detta för att öka driftsäkerhet och livslängden på maskinen. Använd även alltid 1 st Quick Clear innan du 
ställer undan maskinen inför vintern.

2. Hur byter jag Octenoltablett? Sätt i en ny Octenoltablett i maskinen enligt medföljande instruktion.  
VIKTIGT: Byt därefter Octenol en gång i månaden (optimalt var 21:a dag). 

3. Hur kontrollerar jag gasolen? Kontrollera att du har gasol i din gasoltank. Vi rekommenderar storleken 10 kg. 
Vi rekommenderar även att du börjar säsongen med en ny gasoltank. På så sätt så används gasolen och Octenol i 
samma intervall och kan bytas samtidigt.

Vanliga frågor om tillbehören:

R-Octenol



MILJÖ

 Mosquito Magnet är ett miljövänligt alternativ till mygg/knottbekämpning i större skala. Normalt innebär denna typ
av insektsbekämpning att kemikalier/biocider används. (t ex fruktodlingar)

 Octenol:
Har endast effekt i kombination med koldioxid. Klassas inte som bekämpningsmedel.

 Koldioxid:
Mosquito Magnet utsöndrar koldioxid, försumbart jämfört med bilar, gräsklippare, gasolgrillar mm.
Utsöndringen motsvarar utandningsmängden hos ett djur/människa.

 Testad:
Bäst i test av Statens Provningsanstalt.

SERVICE & SUPPORT

 Portal – finns på www.acretoservice.se

 Telefonsupport – 031-300 05 00/support

 Verkstad – Samarbete med flera olika.

 Mail – support@acreto.se

 Login – Användarnamn och lösenord

Hör av er till oss och vår serviceavdelning om ni behöver information eller behöver rutinbeskrivning (support@acreto.se). 
2016 kommer vi utöka med ytterligare 2 st service- och reparationsverkstäder, totalt kommer vi således ha 5 st 2016. 
Detta för att erbjuda bra geografisk täckning samt att korta ner ledtider i transport och reparationstid för maskiner och 
kunder.



FRÅGOR

Vilken maskin ska jag köpa?
 Hemma eller sommarställe?
 Natur?
 Väder?

Hur avgör jag var min maskin ska vara placerad? 
Du ska beakta följande vid placeringen:

Identifiera var myggorna/knotten förökar sig
Placera maskinen nära området där de förökar sig samt en bit ifrån där människor befinner sig
Placera maskinen i riktning med vinden mot myggornas kläckningsområde
Placera maskinen på ett öppet område
Placera helst maskinen i skugga

Maskinen måste placeras mellan dig (din uteplats, trädgård) och där myggorna förökar sig (stillastående vatten, buskar) 
för att myggorna skall komma till maskinen INNAN de kommer till dig.

Genom att placera maskinen så långt bort från er som möjligt medför att insekterna attraheras av maskinen istället för av 
er. Maskinen bör inte placeras närmre än ca 10 meter ifrån där ni befinner er.

Myggor flyger mot vinden för att jaga efter blod. Efter att en honmygga biter en människa, så dubblas dess vikt tack vare 
blodet den har sugit i sig. Myggan förs sedan hem med vindens hjälp.

CO² är tyngre än luft, därför håller det sig till marken. Myggorna följer CO² flödet mot vinden till maskinen. Om tratten 
på maskinen är dold av gräs eller buskage kommer myggorna inte att hitta den, utan kommer att försöka hitta dig istället!
Myggor tycker inte om hetta eller direkt solljus. När solen går ner så blir myggorna aktiva. Vi är medvetna att alla 
uteplatser inte ser likadana ut, och det kommer att vara omöjligt för vissa att uppfylla alla ovan nämnda tips, vi rekom-
menderar att du försöker uppfylla så många av dem som möjligt. Du kan även ta hjälp av vår interaktiva placeringsguide 
eller få hjälp med CD:n som medföljde din Mosquito Magnet® vid köpet.

Vad ska jag tänka på innan jag börjar använda min maskin? När du använder din maskin för en ny sä-
song finns det ett några saker att beakta. För varje angiven punkt finns en mer utförlig information längre ner.  
Du ska beakta följande:

 Placera maskinen på korrekt ställe. för mer utförlig information se nedan
 Rengör maskinen, för mer utförlig information se nedan
 Använd/byt Octenoltablett, för mer utförlig information se nedan
 Kontrollera gasolen, för mer utförlig information se nedan
 Undersök regulator och gasslang, för mer utförlig information se nedan
 Kontrollera strömkabel (Patriot) eller,
 Ladda batteri (Independence & Executive)

När ska jag börja använda min maskin? Blodsugande insekter såsom myggor och knott börjar bli aktiva när 
temperaturen ligger jämt över 10 grader i flera dagar. Ägg och vuxna insekter som överlevt vintern kommer att börja 
kläckas och bli aktiva i och med att vädret blir varmare. Ju närmre den perfekta ideala temperaturen (över 20 grader) 
det blir, desto mera aktiva blir myggorna. Att fånga de nya insekterna tidigt på ”myggsäsongen” innan de börjat 
föröka sig är det bästa tillvägagångsättet. Ju senare du startar på säsongen desto starkare fotfäste har myggen fått och 
desto längre tid innan du ”kollapsar” samhället.



Nedan följer en kort beskrivning av vad som vi har gjort i 
dagsläget. Självklart har vi fler planerade aktiviteter som vi 
gärna berättar mer om vid ett kommande samarbete.

Hemsida
Det finns kompletta hemsidor. Dessa uppdateras ständigt 
med nya referenser och mygginfo. Vi tror detta är en myck-
et viktig del för produktens framgång och användbarhet.

Reklamfilm
Några olika finns på Youtube och vår hemsida.

FaceBook 
Vi finns på FaceBook http://www.facebook.com/mygg-
jävlar och vi annonserar med banners och små annonser 
på internet. 

MyggApp 
Vår app http://itunes.apple.com/se/app/myggrapporten/
id442980134

PR
Vi på Acreto har med tidigare produktsortiment jobbat 
mycket framgångsrikt med PR. Detta jobb pågår för fullt 
och vi är mycket glada för de artiklar vi hittills fått. Mer är 
på gång! Det är traditionell press som bearbetas men även 
tv, radio och sociala medier.

Produktfolder/broschyr
Produktfolder/broschyr beskriver hur Mosquito Magnet 
fungerar och vilka modeller och tillbehör som finns. Går att 
beställa 25 st inkl ett ställ.

Pelare
Pelare/Display finns till butik som ni kan sätta upp bakom 
produkten och har spjut som ni kan hänga tillbehör på. 
Synpunkter om vad som skulle passa er mottages tacksamt. 
Vi hjälper er gärna att ta fram det material som passar er 
och er butik.

Samarbete
Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt samarbetar med 
Acreto för att utveckla myggskydd i Sverige. 

Pelare

Ger människor och djur ett 
bestående skydd mot mygg och 
knott. 

Originalet med marknadens 
högsta fångstkapacitet.

Mosquito Magnet® tar giftfritt och långsiktigt bort 1000-tals 
mygg och knott var helst du önskar. Låt din favoritplats bli en 
frizon utan surrande blodsugare. I år är det din tur att njuta av 
sommarens grillkvällar.

Octenol – ett lockmedel 

Nödvändig för fällans effektivitet. Bytes 
vid varje byte av gasolflaska. Säljes i 
förpackning om 3 kapslar. 

Octenol i sig lockar inte till sig mygg 
eller knott men i kombination med 
uppvärmd koldioxid ökar octenol fällans 
fångst upp till 10 ggr.

Extranät 

•  Ett tips är att inhandla ett extranät. Det blir mer praktiskt att
snabbt tömma fångstnätet när du har två nät.

•  Rengör och säkerställ att du alltid har hela nät för att uppnå
säker drift och optimal fångstkapacitet.

Rengöringspatron 

(Quick Clear Cartridge)  
Används vid varje byte av gasolflaska, vid 
säsongsuppstart samt inför vinterförvaring, 
för att rengöra maskinens flödessystem. 
Säljes i förpackning om 3 st.

Marknadsförs av:
Acreto AB I Norra Ågatan 10 I 416 64 Göteborg

Tel 031-3000500 I www.acreto.se

TILLBEHÖR

En sommar  
UTAN mygg
och knott!

R-Octenol – ett bättre lockmedel

Vidareutvecklat lockmedel som  
räcker längre och lockar fler. Säljes 
i förpackning om 3 kapslar.

En trädgård UTAN mygg!

”Vi har drabbats mycket hårt av översvämnings-
mygg. Vissa dagar kunde vi inte gå ut. 
Lösningen blev en Mosquito Magnet.
- Vi är helnöjda med resultatet. Nu finns inga
mygg kvar.”
Anna Johansson, Lycksele

”Vi har fångat drygt 8 miljoner mygg under 
en säsong. Resultatet blev att utomhusmiljön 
förbättrades otroligt när myggen försvann. 
Äntligen gick det att vara ute.”
Mats Håkansson, Deje

Executive Independence Pioneer
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