Bruksanvisning
Art. 9054118-120-121

Höhäck - Haybar
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Haybar höhäck till stor häst, svart - Art. 9054118
Haybar höhäck till ponny, svart - Art. 9054120
Haybar höhäck till ponny, rosa - Art. 9054121
Beskrivning: Haybar är känd av många hästägare för sin smarta design. En Haybar är
speciellt utformad för stora hästar och ponnyer. Haybar är utformad på ett sådant
sätt att hästen kan äta sitt grovfoder i en naturlig höjd. Den andra stora vinsten med
en Haybar är att grovfodret inte blandas med strömedlet i boxen. Haybar finns för
både stora hästar och ponnyer, den är lätt att montera i ett hörn i boxen. Tillverkad av
slagtålig plast (HDPE), finns i svart för stora hästar, och i svart och rosa för ponnyer.
Specifikationer:
Mått, Haybar till stor häst
Upptar ca. 50 cm golvyta
Höjd: Ca. 110 cm
Mått, Haybar till ponny
Upptar ca. 33 cm golvyta
Höjd: Ca. 90 cm

Observera, det följer inte med beslag eller skruvar

Monteringsanvisning
Rekommenderade verktyg:
Borr
Skruvdragare
9 cm bult/skruv
3 cm spännbrickor
Markeringspenna
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1. Börja med att placera häcken på golvet, räta upp
den i ett hörn - se till att de övre hörnen är nivå.
2. För rengöring, ventilation och dränering

rekommenderas det att montera Haybar 40 mm
ovanför golvet. Det garanterar också att eventuella
gummimattor kan tas bort för rengöring.

3. Gör en markering på väggen med
markeringspennan så att du säkrar dej att inte
höhäcken rör på sig under tiden du borrar.

4. Borra igenom de fyra hål som är uppmärkta på
höhäcken. Börja med de två övre – det kommer
göra justeringen lättare.

5. Montera höhäcken med spännbrickor, bult eller
skruv – använd plugg som passar till väggen för
infästning.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.
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