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Det hidtil mest sikre system til hold og management af giftige slanger. 

Fuldt udviklet sikkerheds system til hold og management af giftige slanger i såvel zoologiske haver som i 

den private sektor. Systemet er udviklet af Petter Albinsson, AquaBase og Michael O. Jørgensen, med 

input fra en del andre fagpersoner i branchen. 

Systemet er udviklet til alle former for giftige slanger, herunder furetandede slanger, giftsnoge, hugorme 

m.fl., systemet  muliggør hands off arbejde med slangerne, alle bokse passer til tubes og PMP snake 

backer, m.m ligesom boksene passer til vores indbygnings system og kan anvendes til at sætte direkte i     

terrariet.  

Boksene har udskifteligt låg, så det rigtige låg til løsningen kan vælges. Boksene passer i standard    

målene for termokasser og er brudsikre, ligesom som det transparente låg muliggør at slangen kan ses 

ved kontrol i termoboksen. Opfylder krav til dobbeltboks under transport. Kasserne kan aflåses. 

Terrarierne er udført i glas med alu ramme, dobbelt bund sikrer at kasserne kan skydes ind i terrariet, så 

slangen kan anvende den som skjul eller fugtskjul. Topglas er udført i diamantglas, sådan at uv-lys kan 

passere igennem glasset, desuden har terrarierne lampe med justerbar led belysning.  

Der findes huller i topglas med sikring, for gennemførelse af varmelampe eller overbrusning.               

Alle terrarier er forsynes med lås. 

Terrarierne fås i standard 128 liter og 250 liter, høj og lav model, samt mod bestilling i 325, 420 og 720 

liter eller efter mål. 

Det eksterne unit er lavet til integration i eksisterende anlæg, her passer alle kassemål naturligvis, så 

løsningen kan bruges sammen med standard terrarierne i f.eks. karantænen. 

Bestillinger sker ved henvendelse til : moj@biozooinformation.eu eller petter_albinson@yahoo.se  

Ved større bestillinger samt montage af eksternt unit:  moj@biozooinformation.eu 
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