
Conibear® -raudat, käyttöohjeet & turvallisuus 

 

 

Tuotekuvaus 

Läpikuljettavat Conibear® raudat ovat ns. hetitappavat pyyntiraudat, jotka aiheuttavat lauetessaan siihen 

menneen eläimen välittömän menehtymisen.  Maalla tai veden päälle suojakoteloon asetetut Conibear-

raudat ovat sallitut minkin, näädän, hillerin, kärpän ja oravan pyydystämiseen. Tähän tarkoitukseen sopii 

mallit 120-2, 120-2 SS ja 160-2. 

Lyhyesti: 

120-2 on kaksisankainen, teräksestä valmistettu. 

120-2 SS on kaksisankainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

160-2 on kahta edellistä kookkaampi, kaksisankainen ja teräksestä valmistettu. 

Maalle, puuhun tai vaikkapa veden päälle asetetut pyyntiraudat tulee asettaa niin, ettei niistä aiheudu 

vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille. Raudat on sijoitettava lain mukaan 

suojarakenteen sisälle. Suojarakenteen suuaukon läpimitta saa olla enintään 8 senttimetriä. 

Conibear -pyydysautoja saa käyttää veden alla euroopanmajavan ja kanadanmajavan metsästämiseen sekä 

rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Tällöin rautojen läpimitta saa olla enintään 30 

senttimetriä. 

Majavan metsästyksessä tulee käyttää mallia 330-2. 

Lyhyesti: 

330-2 on kaksisankainen, teräksestä valmistettu. 

Rautoja virittäessä suosittelemme virityspihtejä oman turvallisuuden vuoksi. Lain mukaan raudat on 

huollettava säännöllisesti. 

 



 

 

Rautojen kidan koko: 

120-2                                                        11,43cm * 11,43cm 

120-2 SS (ruostumatonta terästä)            11,43cm * 11,43cm 

160-2                                                        15,24cm * 15,24cm. 

330-2                                                         25,4cm * 25,4cm 

 

Turvallisuus 

Conibear® pyydysraudat ovat Suomessa tiettyjen pienpetojen ja majavan metsästyksessä metsästyslain ja -

asetuksen hyväksymät. Maahantuoja ja valmistaja ei ota vastuuta Conibear® pyydysrautojen käytöstä. 

Conibear® pyydysrautojen käyttö on aina rautojen omistajan ja käyttäjän omalla vastuulla. Omistajan ja 

käyttäjän tulee huolehtia rautojen lainmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. 

Conibear® pyydysrautoja ei saa koskaan luovuttaa henkilölle, joka ei ole saanut riittävää perehdytystä 

rautojen toimintatavasta tai käytöstä. Rautoja ei saa luovuttaa päihtyneessä tilassa olevalle tai henkilöle, 

jonka henkinen tila katsotaan alentuneeksi. Alle 18 -vuotias henkilö saa käyttää Conibear® pyydysrautoja 

vain huoltajan välittömässä valvonnassa. 

Conibear® pyydysrautoja tulee säilyttää niin, ettei niihin pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt, kotieläimet, 

luonnon eläimet(muut kuin kohde-eläimet, rautojen ollessa pyynnissä) tai lapset. Tämä asia tulee 

huomioida myös rautojen ollessa pyynnissä. 

Conibear® pyydysraudat voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa käyttäjälle, ulkopuoliselle henkilölle, lapsille, 

kotieläimille ja kohde-eläinten lisäksi muille luonnoneläimille. 

 

Käyttöohjeet 

Conibear® pyydysrautojen tulee olla puhtaat ja varmistettu, että rautojen osat ja materiaali ovat 

virheettömässä kunnossa. 



 

Käytä aina virittäessä hanskoja ja virityspihtejä. Älä koskaan aseta sormia tai kättä rautojen kitojen väliin, 

rautojen ollessa vireessä tai ns. puolivireessä(jousi/sangat lukittu varmistimilla). Se on tarpeetonta! 

 

 

Paina raudan jousi virityspihdeillä ”kasaan” rautojen kidan vierestä ja lukitse jousi jousessa olevalla 

varmistimella.  



 

 

 

Toista sama toimenpide toisen jousen kanssa. Kun molemmat jouset ovat lukitut, yksi kerrallaan 

varmistimilla, raudat ovat ns. puolivireessä. 



 

Tämän jälkeen purista virityspihdeillä raudan kitasangat yhteen ja lukitse toisessa sangassa olevalla 

virittimellä.  

 

 

 



 

Virittimessä on kolme hahloa, joilla säädetään raudan herkkyyttä. Perusherkkyys on keskimmäinen hahlo, 

näistä kolmesta. Aseta keskimmäinen hahlo siten, että rautojen laukaisin(viikset) asettuvat sangan kanssa 

tähän hahloon. Viikset roikkuvat tässä vaiheessa keskellä rautojen kitaa, mutta lukittuvat viritystilanteessa 

virittimen ja sangan kanssa virittimen hahloon. Avaa hallitusti virityspihtejä ja rauta lukittuu vireeseen.  

 

 

Suorista lopuksi rautojen sivuilla olevat jouset ja käännä lopuksi suojaputkeen asetetuista raudoista jousissa 

sijaitsevat varmistimet lukitsemasta jousien toimintaa. Mikäli varmistimia ei käännetä pois, raudat eivät 

tapa välittömästi kohde-eläintä ja raudat aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä kohde-eläimelle. 

Kysy aina neuvoja rautojen asianmukaisesta käytöstä yrityksestä, josta olet hankkinut Conibear® 

pyydysraudat tai maahantuojalta. 

 



 

Maahantuoja: 

Uittokalusto Oy 

Taitajantie 2 

57210 Savonlinna 

Suomi 

www.uittokalusto.fi 

 

Valmistaja:  

Oneida Victor® Inc. Ltd. 

P.O. Box 32398 

44132 OHIO EUCLID 

Yhdysvallat 

http://www.uittokalusto.fi/

