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Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!
Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem.
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.
Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan
dækkes af garantien.
Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at
hjælpe dig med dine spørgsmål.
Med venlig hilsen,
P. Lindberg Maskinforretning A/S

Beskrivelse og specifikationer
Beskrivelse

Galvaniseret foderhæk med 14 ædepladser i fangegitter. Foderhækken har
justerbart tag og benhøjde samt trepunksophæng for nem flytning.

Specifikationer
Ædepladser
14 stk.

Længde
280 cm

Bredde
200 cm

Samling

Spænd de to bundplader sammen med
4 bolte (10 x 20 mm) og møtrikker.

For at lette arbejdet læges bundpladen
(A) på to paller eller lignende.
Monter bundpladen på indvendig side
af endegavlen. Sæt først de to
hjørnebolte i (B), og dernæst de seks
midterste (C). Boltene er 10 x 20 mm.
Den anden endegavl monteres på
samme måde.
Vent med at spænde boltene helt
sammen.

A
B
C

3

Vægt
591 kg

Monter de to tagbøjler indvendig i hjørnestolperne i den ønskede højde (to valgmuligheder) med 10 x 60 mm bolte og møtrikker.
Sidestykkerne boltes på hjørnestolperne med
14 x 40 mm bolte og møtrikker.

Løft foderhækken og monter mederne.
Vælg den passende højde og bolt
mederne fast i et af de tre valgfrie huller
med 10 x 60 mm bolte og møtrikker.

Forstærkningsbøjle monteres midt på
mederne.
Bøjlen afkortes hvis der ønskes en lav
foderhøjde.
Dernæst spændes alle boltene i
foderhækken.

Lågen modsat trepunksophæng
monteres med bolte i den ene side, og
nagler i den anden side, så den kan
åbnes uden brug af værktøj.
Valgfri hvilken side der fastmonteres.
Flap (F) bøjes ud, kæde sættes i, og
flappen bøjes ind igen.

F
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Monter den midterste tagbøjle.

Tagpladerne lægges op med et overlap
som vist på tegningen.

Enderne på skinnerne til tagmontage
bukkes ved de små hak.

Vinkelkrogene monteres i tagbøjlerne.
Tagpladerne holdes på plads af
skinnerne som fastspændes på
krogene med 10 mm møtrikker.
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Transportbøjlen til topstangshæfte
bruges kun ved transport af foderhækken.
Den medfølgende kæde monteres fra topstangsfæste på transportbøjlen til de
to bagerste hjørner på høhækken.
I liftarmene bruges en hultrækbom.
De fleste standard hulbomme kan bruges
her.
Topstangen forbindes til topstangfæstet.

Halsåbningen kan justeres fra
ca. 15 cm til ca. 35 cm.

Ved brug af foderhækken til heste, anbefales det at montere både benene
og taget i højeste position. Dette er for at mindske risikoen for at hestene
kommer i kontakt med de skarpe kanter på taget.
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