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Brugsanvisning for Slugmaster 
 

Slugmaster anvendes til at fjerne dræbersnegle.  

Slugmaster er let at bruge og du behøver ikke røre dræbersneglene med hænderne. 

 

Hold Slugmaster 10-15 cm over dræbersneglen. Sænk Slugmasteren ned ved hjælp af 

armens vægt, således at nålene går igennem hele sneglen. Slip igen - det kræver ikke 

kræfter. Dræbersneglene trækker sig sammen og bliver siddende fast på nålene.  

Når Slugmasteren er fuld, eller når du er færdig, tømmes Slugmasteren ved at trykke 

på knappen med tommelfingeren.  

 

Dræbersneglene glider let af og du kan samle dem i en bunke eller direkte ned i en 

pose eller spand. Slå ikke på knappen, hvis du ikke kan trykke den ned med 

tommelfingeren. Der er formodentlig kommet en lille sten eller gren i nålene, som 

skal fjernes, før du kan tømme Slugmasteren. Du kan nemt fjerne dræbersnegle på alle 

underlag. Det er dog lettest på bløde underlag som græs og jord. Hvis dræbersneglen 

ligger på sten eller grus, kræver det lidt øvelse og forsigtighed, så der ikke også 

kommer småsten i Slugmasteren.  

 

Drej ikke Slugmasteren, når den er trykket ned i jorden eller mod sten, da nålene så kan bøjes og således gøre 

det sværere at tømme den. Nålene kan ikke skiftes, hvis de bliver beskadiget. Efter brug kan du rengøre 

Slugmasteren med vand og smøre nålene med f.eks. CRC 5-56 eller lignende rustbeskyttelse. Snegleslim er 

hårdt mod skruerne og nålene. For at garantere 100 % aflivning brug da salt, eddike eller kogende vand på de 

dræbersnegle, som du har fjernet.  

 

Abatox Nordic A/S er distributør i Danmark af SlugMaster. Køb eller bliv forhandler i Danmark. Se mere på 

www.abatox-nordic.dk Du kan se en instruktionsvideo på Slugmaster hjemmeside www.slugmaster.se eller på 

Facebook-side. Hvis du har spørgsmål, så send en mail til info@slugmaster.se.  
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