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Lycka till med din produkt från P. Lindberg!
Innan du installerar och använder din nya produkt
rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant.
Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad,
efter ditt köp, för hänsyn av garantin.
Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen
hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.
Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att
kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.
P. Lindberg Sverigefilial A/S

Beskrivning och specifikationer
Beskrivning

Galvaniserad foderhäck med 14 bogstöd ätplatser. Foderhäcken har justerbara
ben och tak samt trepunksfäste for smidig flyttning.

Specifikationer
Ätplatser
14 st

Längd
280 cm

Bredd
200 cm

Montering

Montera ihop de två bottenplåtarna
med 4 bult (10 x 20 mm) och mutter.

För att underlätta montering lägg bottenplåtarna (A) på två pallar eller liknande.
Montera bottenplåtarna på insidan av
ändgaveln. Montera först de två hörnbultarna i (B), och sedan de sex mittersta
(C). Bultarna är 10 x 20 mm.

A
B
C

Den andra ändgaveln monteras på
samma sätt.
Vänta med att dra åt bultarna helt.
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Vikt
591 kg

Montera de två takbågarna invändigt i hörnstolparna i den önskade höjden (två valmöjligheter)
med 10 x 60 mm bult och mutter.
Sidostyckena skruvas på hörnstolparna med 14
x 80 mm bult och mutter.

Lyft foderhäcken och montera medarna.
Välj den passande höjden och skruva fast
medarna i ett av de tre valfria hålen med
10 x 60 mm bult och mutter.

Förstärkningsstagen monteras mitt
på medarna.
Böjen kortas av om det önskas en
låg foderhöjd.
Därefter dras alla bultarna åt
i foderhäcken.

Grinden på motsatta sidan som trepunksupphängningen monteras med bult i den
ene sidan, och sprint i den andra sidan, så
den kan öppnas utan att använda verktyg.
Valfritt vilken sida som monteras fast.
Flap (F) böjs ut, kedjan sätts in och flap
böjs in igen.
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F

Montera den mittersta takstolen.

Takplåtarna läggs upp med ett överlapp som
visas på teckningen.

I ändan på skenorna för takmontage bockas
de vid de små hacken.

Vinkelkroken monteras i takstolen.
Takplåtarna hålls på plats av skenorna som
spänns fast på krokarna med 10 mm mutter.
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Transportbågen till toppstångsfästet används
endast vid transport av foderhäcken.
Den medföljande kedjan monteras från toppstångsfäste på transportbågen till de två bakersta
hörnen på höhäcken.
I lyftarmen används en hålbom. De flesta standard hålbommar kan användas här.
Toppstången används till toppstångsfästet.

Halsöppningen kan justeras från
ca.15 cm till ca.35 cm.

Vid användning av foderhäcken till hästar, rekommenderas att montera
bägge benen och taket i högsta position. Detta för att minska risken för att
hästarna kommer i kontakt med de skarpa kanterna på taket.
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