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(47) Sammandrag:

Slagfiilla {ör möss och råttor, vilkcn innefattar wå skånklar (1,2) med knipkäftar (9, l0), varav ena

skånkeln ( 1) iir horisontellt rörlig mot en fast skiinkel (2) via en mellanliggande led (5-E). Den fasta

skiinkeln vilar på en bottenplatta (3) och har en täckplaua (4) upptill. Skänklama (1, 2) ät i

motstående 2inde forsedda med griphandtag (l 1, l2). Knipkiiftama (9. l0) påverkas av en

drag{?ider (22), vars kraftriktning verkar nära skänklamas (1, 2) widcentrum i fållans öppna liige.

Stiingningsrörelsen utlöses av en mellan sk^änklama ( | , 2) anordnad beteshållare ( I 7, t 8) med

hävann (16), som baktill air flexibelt upphängd. Dess rörelse bakåt hindras av en stoppklack (26)

innanfiir den fasa skiinkelns grepphandug. Beteshallaren (17, I E) är rörlig i flera led - uppåt, nedåt

och utåL Beten kan apteras i och under beteshållaren ( 1 7, I 8, 2t).

Om beteshållaren ( 1 7. 18) lligeslorflyttas i någon ffietsriktning, påverkas dragf ädern (22)

eller en tapp på ena skiinkeln av en på hävarmen (16) anordnad klyka (19) med mot varandra

riktade skråytor (20,21), som delvis omsluter fiädem (22) ellertappen. Tömning och laddning görs

med ett handgrepp.
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SAMMANDRAG

Slagf;illa ftir möss och rattor, vilken innefattar två sk?inklar (1, 2) med knipkäftar (9, 10), varav ena

skiinkeln (1) iir horisontellt rörlig mot en fast skanket (2) via en mellanliggande Ied (5-8). Den fasca

skiinkeln vilar på en bottenplatta (3) och har en tiickplafia (a) upptill. Skänklarna (l, 2) ä i
motstående ände fönedda med griphandtaC (1 l, l2). Knipkiiftarna (9, l0) påverkas av en

dragfäder (22),vars kraftriktning verkar nåira skänklarnas (1, 2) vridcentrurn i fiillans öppna läge.

Stiingningsrörelsen utlöses av en mellan skiinklarna (1,2) anordnad beteshållare (17, 18) med

hävarm (16), som baktill är flexibelt upphiingd. Dess rörelse bakåt hindras av cn stoppklack (26)

innanftir den fasta skänkelns grepphandtag. Beteshållaren (17, l8) iir rörlig i flera led - uppå! nedäl

och utåt. Beten kan apt€ras i och under beteshållaren (17, 18,28).

Om beteshållaren (17, l8) lägesfiirflyttas i nagon frihetsriktning, påverkas dragfiädern (22)

eller en tapp på ena skänkeln av en på hävarmen (1 5) anordnad klyka (19) med mot varandra

riktade skråytor (20,21), som delvis omsluter fiädem Q2) eller tappen. Tömning och laddning göts

med ett handgrepp,
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UPPFTMJINGEN S TEKNIKoM RÅnp

Denna uppfinning avser en slagf;illa vars åindamål är att locka råttor, möss och liknande skadedjur att

ftirsöka nå ocb beröra ett i ftillan placerat bete, varvid fiillan bringas att slå igen och döda djuret.

UPPFINN INGTTNS BAKGRUND

Gnagare som råttor och möss utgör sedan urminnes tider ett stiindigt problem for miinniskan. En

anledning åir svårigheten att hålla en byggnad fii fran mössintrång då en spalt på 7 mm är bred nog.

Dessa djur beräknas i antal överskrida den mänskliga populationen och örstör människoftida och

material Itir enorma belopp. fle sprider även smittsamma sjukdomar och örorsakar bränder och

haverier till följd av söndergnagda ellcdningar och apparater m m. Bekämpning med gifter och

skrämselapparater är otillräcklig och riskerar skada andra djur och människor. Många drar sig for att

använda fiillor på grund av kranglet, smittorisken och obehaget att ladda och tömrna dessa. Det

ftreligger ett behov av en lättanviind, tillftrlittig, hygienisk, resurssnål och icke rniljöskadiig

anordning fiir att minska skadedjurens framfart.

KÄNDTEKNIK

För att eliminera gnagare och liknande skadedjur i bostadshus, ekonomibyggnader och industrilokaler

används örutom giftbemängda beten olika ftillor och burar. Även ljud-. ljus- och vibrationsalstrande

aggregat prövas {tir att mota bort inkr?iktarna. I fingstburarna ångas djuren levande, men stressas lått

ihjäl om tilisyn inte sker minst två gånger dagligen Vippbrädor där djuret luras att tippas ner i en hink

som delvis är fylld med fryssiikrat vatten leder till plågsam drunkning och iir därftir olagligt. Om

hinken diiremot är tom bör den vara minst 50 cm djup lor att de spänstiga djuren inte skall kunna

hoppa ut.

Många fiillor åir konstruerade for omedelbar avlivning av inkräktaren. Ett myndighetskrav iir att

skade-djuret blir hclt avlivat inom 30 sekunder (ISGnorm 10990). Det iörekommer ett stort antal

slagfiillor i patentlitteraturen. Vanligast ?ir modifikationer av den slagfiilla, som består av bockade

stålffidar 1å en trä- eller metallplatta. Förutom att dessa fiillor kan slå till var som helst på djuret och

skada det, är dessa fällor svåra att gillra, varftir de ofta kastas efter användning. Detta innebär onödig

resurs- och miljöörstöring. Enrtackdel även med moderna uftranden ?ir att betet iir tillS?ingligt även

iör småbarn och andra djur. För att eliminera detta problem har det tagits frdrn slutna lådor ft)r

fiflorna. Ett exempel på en patentcrad slagfiilla med horisontella knipkäftar iir US 4070781 .Inte heller

den uppfinningen synes tillmötesgå alla rimliga krav.
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KRAV OcH ÖNSKEMÄT pÄ xy TEKNIK

En slagfiilla bör vara lätt att tömma med en hand utan att fingrama kommer i närheten av djuret. Det

bör även vara lätt att utan klämrisk spiinna fiiltan och uppnå rätt känslighet. Det iir en fordel om

utlösningsmekanismen har flera frihetsriktningar så att olika betesslag kan appliceras samtidigt, fiir att

kunna angripas i skilda riltningar for snabb utlixning. Mekanismen frr inte vara så skakkänslig att

fiillan slår igen i tomme. Fällan bör även ha osviklig funktion utan att missa att med omedelbar verkan

avliva djuret på avsett sätt. Viktigt är att slagfällan är ofarlig for barn, katter, hundar och fåglar, samt

inte skadar större djur än vad fiillan är avsedd for. Betet Mr inte vara tillgängligt och göda andra

skadedjur efter att ftillan löst ut. Diirftir bör såväl bete som slagbygel eller klämma och utlösnings-

mekanism döljas innanftir en kåpa med trang öppning. Det ?ir även en fordel om slagftillan har läg

bygghOjd sa att den kan placeras i lådor och under skåp. Slutligen bdr fiillan ha en ren och snygg

formgivning med så låg tillverknings- och monteringskostnad som möjligf.

KORT BESKRIVNTNG AV UPPFINNINGEN

De aktuella skadedjuren opererar giirna i skydd av mörkret och leds till ödan av sina lukt- och

känselorgan samt söker sig in i skrymslcn och hålrum. Uppställda krav och önskemål uppfylls genom

att ftireliggande slagfiitla {ör möss, råttor och liknande skadedjur innefattar en skänkel, som

öretråidesvis åir horisontellt vridbart forbunden med en motstående skänkel eller ett anslag via en

mellanliggande led, så att en knipkäft etler egg i iinden på någon av skänklama i sitt yttre läge kan

bilda öppning till ett mellan skänklarna apterat bete med utlösningsanordning och att skänklarna kan

wingas mot varandra av en fiäder, kännetecknad av att fiäderns kraftangrepp är orienterade så att

vridmomentet på skänklarna är reducerat när knipkäftarna eller eggama lorts till sitt yttre läge och att

åtminstone ena skänkeln innefattar en egg vid sin ena ände och ett grepphandtag i motsatt ände, i vars

närhet ett grepp kan vara anordnat även på den andra skänkeln ellcr anslaget'

Utrymmet mellan skåinklarna täcks på ovansidan av en tiickplatta, som med tanke på sidokrafter

och masströghet bör tillhöra den fasta skiinkeln och skjuter ut fran denna. Motsvarande bottenplat[a

finns undertill på den fasta skänkeln. Det iir ördelaktigt om bottenplattan skjuter fram ett stycke

utanlör eggama och flillans ingångsöppning så att djuret frr svårt att 6rfl)ttå ftillan. Periferin på

bottenplattans undersida bör vara örsedd med vårtor eller upphöjningar for att kompensera lor ojiimna

golv. Då den ena skänkeln är avsedd att ligga stilla" kan motstående rörliga skänkel svänga fritt ovanpå

bottenplattan utan nämnv:ird friktion.

Skåinklarnas yttre kontur kan utgöra delar av en cirkel åfininstone vid fiäderns angreppspunller

fiir största möjliga avstånd från dessa for bästa reproducerbara funktion. Skänklarna kan hållas särade

på olika sätt i sitt yttre läge, I ett foredraget utfbrande av uppfinningstanken kan skänklarna fiärmas till

andra sidan av dödpunkten eller momentancentrum mot et lindstopp, där fiäderkraften precis växlat

titl öppnande riktning. Den spiinda [ädem, eller en tapp eller klack på den rörliga skänkeln, kan sedan
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påverkas av en mellan skänklarna anordnad beteshållare med en lång hävarm, sa att skiinkeln drivs

tillbaka och slår igen av fi?iderkraften. Beteshållarens hävarm iir med ftrdel pendlande upphängd och

ledad på två ställen i närheten av skänklarnas greppsidq det vill säga på motsatt sida av eggiinden. En

på hävarmen anordnad klack med två motsäende, dubbelverkande glid- eller skråytor, som delvis

omsluter och tangerar ett avsnitt av dragläderns mantelyta upptill och nedtill, kan sedan påverka

fiädern att fiirIlSas och stänga ftillan nä betet berörs och trycks ner eller lyfts uppåt ellcr dras rakt

utåt av djuret. En på motsvarande sätt tangerad tapp eller klack på den rörliga skänkeln har samma

kaftöverlorande funklion. Genom att även anordna hävarmen med en vertikal led nära beteshållarens

pendelupphängning kan man uppnå att fiåderkraften utlöses även då beteshållarcn ftirs i sidled titl

höger eller viinster. Samma verkan, om än inte lika tillftirlitlig, kan uppnäs om hävarmen och/eller

pendelarmen utformas flexibel och böjlig i sidled. För att på detta sätt uppnå fem frihetsriktningar ftir

beteshållaren krävs dock att skråytorna har viss utbredning låings den spända dragfädern.

I ett annat utörande låser en spiirr mellan den fasta och rörliga skänkeln i sitt yttre fiaderkraft-

påverkade läge så, att den rörliga skåinkeln kan frigöras av beteshållarens hävarm for att sedan fiiras

samman av fiädern. Härvid fås högst två utlösningsriktningar ftr beteshållaren.

En annan modifikation har ett kombinerat tvdrstag och baniiir innanftir eggama med en

bakomliggande beteshållare. Tvärstaget har ett flexibelt fiiste vid sin ena ände och vilar i andra änden

på en stödyta, som tvärstaget kan glida iliån undcr påverkan av en måttlig wiirkraft. Stödytan bör vara

slät och något vinklad med beaktande av vilofriktionsvinkeln. Altematilt kan tvänitaget vara elastiskt

böjligt så att det kan kollapsa, varefter skänklama sammanfiirs av fiäderkraft.

Knipkäftarnas stängning kan även påverkas av cn C-formad träd- eller bladfiäder med sina

angreppspunkter på in- eller utsidan av eggskiinklarna och med sin kaftriktning nära momentan-

centrum nä slag{iillan öppnats till laddat läge. Att {åiderns kraftmoment neutraliseras ?ir av betydelse

for beteshållarens eller tvärstagcts kåinslighet mot beröring. Fjäidern kan även utformas utanpåliggande

som ett ingreppsskydd ftir barn och husdjur.

En slagfiilla enli6 uppfinningen år således utformad så att betet inte kan åtkommas på annat sätt

än via öppningen mellan eggama, som såiras cirka 30 mm när fiillan ?ir anordnad for en mus. Däremot

kan en människa lyta slagf;itlan och komma åt bctet via en i bottenplattan eller locket ledad lucka och

byta ut detta om så behövs. Med tanke på sin likformiga storlek, langa hållbarhet och tålighet mot väta

samt smaklighet bör beteshållarna lorehädesvis avpassas fiir stitmandel och hasselnötskärnor.

I modifikationen med tvärgående baniär mellan insidan av eggskänklama, bör barriiiren

utformas så att det finns en öppning mellan barriZir och angriinsande delar på mar 7 millimeter, genom

vilka en mus kan forsöka nå betet. För en slagf;illa avsedd frr åttor gäller givetvis större mått. Då en

sådan trång passage inte är möjlig att passera utan att tuärstagel utsätts {iir sidokrafter så att dctta

rubbas, kommer skänklama att slå samman och betet knappt hinna beröras. Barriären är i en

utforingsform avdelad genom en dubbelt sneddad skanv, vilket gör det lättare att rubba denna ur sitt

stabila läge så att motstående barriärelement kan glida omlott och ihop under påverkan av
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fiåiderkraften. Barriären kan även utformas på annat sätt, t ex som en i tiickplattans undersida ledad

vipport med organ som i slagfillans beredskapsläge håller sklinklarna siirade i sitt y'ttre liige-

Tviirstaget eller barriiiren kan även utgöras av en dragfiäder som sammanford kan ta statiska

tryckkrafter men vika sig och kollapsa ör små sidokrafter. En sadan fi2ider kan även ha et tillplatat

tviirsnitt, varvid orienteringen bestiimmer önskad kollapsriktning.

I ett forenklat utftirande av uppfinningen laddas slagfåtlan på så sätt att et tidsmiissigt hållban

bete (sötmandel,jordnöt, hasselnötskåirna etc) placeras på underlaget (en öppen låda eller direkt på

golvet) varefter skiinklarna siiras sa att det kombinerade tvärstaget och barriären blir bärande. Slag-

flillan, som i denna modifikation saknar hel bottenplatta, placeras sedan på underlaget så att betet

hamnar i avsett utrymme mellan barriiiren och den vertikala leden. Skadedjuret lorsöker nå betet' som

iir placerat bakonr barriåren. Om barriiiren kräver höga tviirkraftcr fiir att vika sig, kan slagfiillan flytta

sig på golvet. Av detta skäl är en bottenplatta lordelaktig da djuret måste stå med framfottema på

bottenplattan for att trycka undan det hinder, som blockerar vägen till betet.

Uppfinningstanken medger att formen kan göras låg och sluten med ett lock och en trang

öppning till betet, vilket gör det hart niir omöjtigt ftir småbarn" åglar och husdjur att komrna till skada'

Slagfiillan består av ett åtal formsprutade plastdelar. Andra fiirdelar är att slagfiillan iir tillfltrlitlig

samt lätt att ladda och tömma. Äter en fttrdel iir att fjäderkraften kan avlastas helt niira dödpunkten

innan fäderns kraflmoment ökår i öppnande riktning tack vare det stora avståndet mellan

angrcppspunktema. Detia medftir att erforderlig utlösningskraft på beteshållare, fvärstag eller barriär

kan minimeras utan att f;illan for den skull blir kåinslig lör cöm behandling'

FIGURBESKRNTNNG

En fti,redragen utftiringsform av uppfrnningen forklaras närmare med hänvisning till figurerna 1- 5'

Figur 1 visar utöringsformen i perspektiv snett ovaniffin och framiffin i sitt öppna läge'

Figur 2 visar en perspektivsektion av utfiiringsformen utan tåcklock i öppet beredskapsläge'

Figur 3 visar motsvarande perspektivsektion i slagfällans tillslutna läge.

Figur 4 visar en vertikalsektion av samma utftiringsform i slagflillans Öppna läge'

Figur 5 visar en sidovy av en slagfälla enligt uppfinningen ftirsedd med utanpåliggande lyror av

fiädertråd, som även utgör ingreppsskydd, i synnerhet vid rattf;illor'

BESKRNTNING AV EN UT}-ÖRINGSFORM

I figurerna 14 visas en loredragen utRiringsform av uppfinningen' vilken här innefattar en svängbart

rörlig skåinkel I samt ett fast anslag eller skiinkel 2, som i gtt och såmma plastSycke är fönedd med en

bottenplatta 3 och en tiickplatta 4, mellan vilka skänkeln 1 kan vrida sig mot, respektive frå'n skiinkeln

2 via tvä ledtappar 5 och 6. Dessa dr utbildade ovanpå bottenplattan 3 respektive på tii'ckplattans 4
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undersida och passartvå ledklykor på konsolema ? och 8, tillhöriga skänkeln l. Den ena änden av

skiinkel I respektive 2 har formen av en vass egg eller knipkiift 9 och 10, medan den andra iinden av

respektive skänkel l, 2 är lorsedd med ett grepphandtag I I och 12. Iruranftir och i närheten av den

fasta skänkelns 2 grepphan dtag 12 och strax under täckplattan 4 iir ett horisontellt ledveck I 3

anordnat, vilkct fortsätter med en nedåtriktad pendelarm 14, som i sin nedre iinde är anordnat med ett

parallellt ledveck 1 5, fran vilket en tunga eller hävarm 16 löper i tillniirmelsevis horisontell och central

riktning mot skänklarnas I , 2 kn ipkäftar 9 och I 0, samt avslutas innan{tir dessa med en beteshållare 1 7

medtillhållare 18-

På ena sidan av hävarmens l6 ovansida i närheten av ledvecket | 5 finns en klack 1 9 med

dubbelver*ande funktion genom två mot varandra vinklade, inåriktade skåytor 20 och 2l , vilka iir

alordnade så att de delvis omsluter och tangerar en dragfiäder 22. Skraytornas vinkel relativt

horisontalplanet påverkar till viss del kilnsligheten på utlösningsfunktionen och kan vara 45 gader.

Fjädem 221öper mellan skänklarna I och 2 och ?ir precist fästad i dessas insidor i små ovala ftisthål 23,

24 via fiädems 22 L-formade iindar. Fåistpunkterna23,24 orienteras sa au fiäderns 22 kraftriktning

passerar på andra sidan och alldeles intill skänkelns 1 momentancentrum och dödpunkt.

Kraftmomentet är svagt öppnande, samtidigt som utrymmet mellan knipkäftamas eggar 9, l0 har en

lämplig ingångsöppning for skadedjuret ifråga. Slagfiitlans ingangsöppning 25 bestiims av skiinklarnas

I och 2 öppning vars rörelse manövreras med en hand via grepphandtagen 1l och 12, och blockeras

av en stoppklack 26 belägen i området innanfor grcpphandtaget 12 vid ledvecket 15 och pendeiarmen

14. Stoppklacken 26 kan alternatiw utgöras av en utifranjusterbar skruv.

När betet i beteshållaren l7 berörs med en nedåt- eller uppåtriktad kraft eller dras rakt utåt,

kommer den dubbelverkande klacken l9 att påvcrka fiädern 22 och ftirnyfia denna i sin tvärriktning,

varvid kraftmomentet växlar till ett acceiererat stdngande moment.

Tack vare bottenplattan 3 och fiickplattan 4 mellan skiinklarna l, 2 där beteshållaren l7 :ir

belägen innanför knipkäftarna 9 och 10, iir utrymmet oåtkomligt ftr skadedjuret utom via öppningen

mellan eggarna 9, 10 och bottenplattan 3 och tilckplattan 4. Eggamas 9, l0 inbördes avstånd for möss

på cirka 30 millimeter vid ftillans öppna beredskapsläge och ett likv?irdigt invändip1 vertikalmått, gör

slagfällan niist intill ofarlig ftir småbarn samt fäglar, katter och hundar. För att åstadkomma en snabb

avdödning av skadedjurel iir eggama 9, l0 på respcktive skåinkel l, 2 foreträdesvis anordnade så att de

överlappar varandra i ett övcöett n?ir ftillan är sammanslagen. Denna utformning tillmötesgår

djumkyddskravet att vara omedelbart dödande, genom att verka knäckurde på skadedjurets nacke och

ryCgad.

För att forenkla bye av betet iir bottenplattan 3 partiellt avdelad med ett ledveck 27 mellan

ledtapparna 5, 6 och knipkäftarna 9, 10, så att detta segment av bottenplattan 3 kan fiillas ut {tir att

sedan kunna snäppas fast mot skiinkeln 2. För att f;illan snabbare skall attrahera skadedjuren, kan en

ftilla enligt uppfinningen ha plats ftir flera beten samtidigt. Så till exempel kan några fixeringstappar

28 ftir en hasselnötkärna eller liknande anordnas i bottenplattan 3 under beteshållaren 17. Eftersom
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beteshållaren I 7 med sin hävarm l6 har tre utlösningsriktningar, slår fiiltan igen vare sig djuret

knaprar på betet i hållaren I 7 eller {örsöker triinga under denna ftir att nå betet diirinunder.

Skänklarna l, 2 och bottenplattan 3 och tiickplattan 4 är formgivna så att de i princip kan

inskrivas inuti en cirkel med ledtapparna 5 och 6 i centrum av rotationskroppen. Den runda fonnen har

fordelen att ge plats ör en extra lang fiiider med högre moment och exaktare utlösningsfunktion samt

trollar dessutom bort slagfiillans formforändring från öppet till tillslaget läge.

Det är en {iirdel ur produktions- och monteringsekonomi att antalet plastdetaljer nedbringas till
ett minimum. Detta kan uppnås om bakstycket 29 vid ledvecket l3 göres sviingbart utåt medelst ett

vertikalt ledveck 30, så aft hela hävarmen l6 med ledorganen I 3- 15 och beteshållaren I 7 kommer att

hamna utanfor botten- respektive tiickplattans 3, 4 ytterkonturer i formverktyget. Efter

formsprutningen kan alltsammans svängas inåt till ett snäpplåst läge mot botten- och tiickptattan 3, 4

efter att den ena iinden av fiädern 22 applicerats, varefter den widbara skänkeln I ftrs in mot sina

ledpartier 5- 8 och lases med hjälp av kraften från fiäderänden 22, som {iists i hålet 24 på insidan av

den fasta skiinkeln 2.

Figur 5 visar hur en ftilla enligt uppfinningen kan anordnas fiir stora råttor genom att utanpå-

liggande {iirses med en exffa fiäderktämma 3l med integrerad ingreppsskyddandc funkion for

{iirhindrande av olyckor till frljd av obehörig $verkan på bete och knipkäftar. Vardera skänkeln 1, 2

?ir utvåndigt lorsedd med ftrdjupningar eller fiäderlägcn 32 ör fäderklämman 3l i sadan orientering

att {äderkraftens moment blir nästintill neutraliserat eller avlastat vid dödpunkten eller

momentancentrum, samt sa att Säderkliirnmans 3l utstäckning fi-amåt och ett stycke ovanlor

knipkäftama 9, l0 blir tilln?irmelsevis symmetrisk i ftillans öppna beredskapsläge.

EXEMPEL PÄ MODIFIKATIONER AV UPPFINN]NGSTANKEN

En fackrnan inser att anordningar enligt uppfinningstanken kan kombineras och utformas på manga

olika sätt. Som ovan nämnts är det tilliytlest med en enda skiinkel om dess egg är anordnad att angripa

ett fast anslag med {äderkraft, och diir övriga anordningar för bete, utlösningsmekanism eller baniär

ungef?irligen motsvarar ovanstående beskrivning, En fiilla enligt uppflrnningen kan även konstrueras

for att vara stående mot eller hängande på en viigg. alternarivt utformad stående på ena sjdan med

ftillans slagriktning ungeftirligen vertikal. För sork och mullvad kan skänklarna samt bottenplattan och

tiickplattan utformas med sina eggar även i sid- eller tvärledes riktning.
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PATENTKRAV

l. Slagfiilla ftir möss, råttor och liknande skadedjur, vilken innefattar en skåinkel (1), som

frretriidesvis iir horisontellt vridbart loöunden med en motstående skiinkel (2) eller ett anslag via en

mellanliggande led (5, 6), sa att en knipkäft eller egg (9) i ?inden på någon av sklinklarna (1, 2) i sin

lttre läge kan, tillsammans med motsående egg (9), anslag eller skåinkel (1, 2), bilda en öppning (25)

till ett mellan skilnklarna (1, 2) apterat bste med utlösningsanordning och att skiinklama (1, 2) kan

tvingas rnot varandra av en f3äder (72,311, fuhtnetecbtadnu att {åiderns (22, 3}) kraftangrepp (73,24,

32) iir orienterade så att vridmomentet på skåinklarna (1, 2) åir reducerat nilr skänklama(1,2) forts till

sitt yttre läge och att åtminstone ena skänkeln (1, 2) innefattar en egg (9, l0) vid sin ena ände och ett

grepphandtag ( I 1, 12) i mqtsatt ?iode, i vars niirhet eE grepP (|1, 12) kan vara anordnat åven på den

andra skiinkeln (l, 2) eller anslaget.

2. Slagfiilla enligi patentkrav l, k&tnetecknad cv rttskiinklarna (l, 2) och utq,rnmet mellan dessa iir

helt eller delvis tiickta undertill av en bottenplatta (3) och upptill av en täckplatta (4), vilka iir frnedda

med ledanordningar (5, 6, 7 , 8) ftr skiinklarna, samt att de ytbe delarna i anstutning till {äderns

kraftangrepp (23,24,32) är till sin ythe kontur i huvudsak inskrivna i en cirkel ftir uppnående av

nraximal frliöringsrörvlse hos en invåndig öngfridrer (22) etler Wiindigt anordnad f1äderhtiimma (31).

3. Slagfiillaenligtpatentkrav I eller2, Hinnetecfl.todavattenbeteshållare(17, l8)iiranordnad

innaaör ingångsöppningen(25)mcl.lan skinklarua(t.,2) i ytrcändcn av elrfingaetler hiivarm (fQq

som iir flexibelt upphiingd i hävarmens (16) bakre del i anslutning till sk?inklamas (1, 2) eller det fasta

anslagets grepphandtag ( I l, 1 2).

4. Stagfttla enligt patentkra.v 3 , kCmnetechtad av rrr en mellan sklinklama ( I, 2) anordnad beteshållare

(17, I S) med hävann ( l6) :ir baktill ledad i två ovanftir varandra belägna leder (13, 15) med en

mellanliggande pendelarm (14), varvid hävarmen (16) i n:irheten av den nedre ledpunkten (15) är

.anordna.d m..l enllack (f 9)+ scuo frr,trtidesvis innefarur nå mot varandra riktade skråytor

(20, 2l), vilka delvis omsluter och tangerar en mellan sk?inklarna (1, 2) anordnad dragfiäder (22), el'Jer

alternativt tangerar en tapp eller klack tillhörande den rörliga skåinkeln (1), samt att dennas

öppningsrörelse begriinsas av en fast ellerjusterbar stoppklack (26), som verkar pa den del av

pendelarmen (14), som griinsar till hävarmen (16).

5. Slagfiilla enligt patentkrav 4, kånnerecbtad av aft beteshållarens (1 7, l 8) hävarm (16) iir flexibel i

horissmetltr/iirted Benom attpendetarrren (ta) oct tiivarrnen (16) har sn etasti* utfurrming elferatf

hävarmen (16) iir fiirsedd rned en vertikal led i närheten av pendelarmen (14) och aft skråyoma (20,
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2l ) har en utbnedning i dragfiäderns (22) längsld som översiger fiädems (22) diameter e ller tappens

kontaktl'ta.

6. Slagfiilla enligt något av patentkraven2 - 5, kinnetecbtsd av att slagfiillans bottenplatta (3) iir

anordnad med en beteshållare (28), placerad under en öwe beteshållare ( I 7, 1 8) med tillhörande

hii\F'drrn {t6} sart att aryiirsandq pdti av- bottcnp}attan {3}årancndnai rnsd stt ftrexibett I'udvcrck (27)

fdr att kunna vikas undan och underlätta möjligheten att aptera liimpliga beten.

7. Slagfilla enligt något av patentkraven3-6, fuinnelecknad qv att den rörlig skiinkeln (1) är forsedd

med en spiirrhake, som tillsammans med motsvarande spiirrhake på hävarmen (16) till beteshållaren

( I 7, I 8) fasthåller skänkeln ( I ) i sitt öppna fiiiderkraftpåverkade läge, vilket kan frigöras till

sttingrringsrörelse om beteshållaren ( 17, I 8) påverkas och lägesfrrflyttas så att hävarmens ( 1 6)

spiirrhake frigöres från spärrhaken på den örliga sk?inkeln (l).

8. Slagfiilla enligt något av patetrtkrav en 3 - 7, kinnetecbtad (n att en del av bottenplattan (3) skjuter

fram utanftr eggarna (9, l0) så att skadedjuret mäste beträda boffenplattan (3) med sina framben för

att nå något av betena i eller under nagon beteshållare (17, 18, 28), samt att dragfiåidern (24ex

kompletterad med eller ersatt av en utanpå skänklarna (1,2,32) verkande fiäderklåimma (31), som

åves år utformad son e$ ingFepps$kydd fram6r sbgfiillans ingång:;tippning {25),

9. Slagfiilla enligt något av patentkraven l, 2 eller 8, Iuiwretecloud au att utrymmet mellan skåinklarna

( I , 2) innanftr knipkiiftarna (9, l0) och framfiir ledanordningarna (5-8) åtminstone delvis blockeras av

ett tv?irgående stag eller barri\ som iir anordnad med organ for att hålla skiinklarna (1, 2) tillf;iiligt

öppna och siirade mot verkan av en på skiinklarna ( I, 2) pressande fiäder (22, 3 I ).

tO. Slagfätta enligt något av patendcaven l, 2, E ellerfl fuinneteclmad ap an en bariär är anordnad

frr att kunna form- eller lZigesftirändras av vertikalt eller horisontellt riktade krafter på denna och att

barriåirens formåg att hålla skiinklarnas (1, 2) eggar (9, l0) siirade kan elimineras till öljd av dylika

,krafter-



533 ',lgs

7,8 516

9

3

25

10

24

29
13

L4

15

I
t7

z

16

22

24

FIG. 1

2A,2L 26 29 30 2

FIG. 2

11

515

7,8

23

1

22

3

FIG, 3



533 199

26 1513 t4
I
i

I

t9 ,20,2L 3

FIG. 4

FIG. 5


