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MONTERINGSANVISNING

Forum Gris fødebinge
Nr.: 20.01.11
Gyldig fra: 10.96
Erstatter: 03.96

NB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av
Landbruksdepartementet 15.01.96,  § 19 står det :

Eier/bruker skal melde fra til distriktsveterinæren før igangsetting av nybygging eller
ominnredning.
Distriktsveterinæren skal godkjenne byggeplanene før arbeidet startes opp.
Det skal ikke settes inn dyr i et nytt eller ominnredet husdyrrom før distriktsveterinæren har
gitt godkjenning.
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Jording av innredning i driftsbygninger.

Det er viktig å treffe tiltak mot at husdyr drepes eller skades av elektrisk strøm.

Kravene for dette er fastsatt i «Forskrifter for elektriske anlegg», og de spesielle tiltak
som kreves i landbruket er gitt i § 498

Forskriftene krever at innredning, drikkekar mm. skal jordes.

Dette gjøres på den sikreste måte ved å jorde all innredning og drikkekar direkte til
jordingsskinnen i sikringsskapet i bygget.

Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.

Skrevet med tillatelse fra El-tilsynet i Sør-Norge
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Beskrivelse

Reime AS har sammen med Forum Gris i Rogaland, utviklet en ny fødebinge. Denne fødebingen
skiller seg noe fra tidligere fødebinger fra Reime. Funksjon og brukervennlighet er satt i sentrum.

En kraftig frontramme bærer skillegrindene.
Det er ingen rør som går til golvet inne i bingen. Dette letter renholdet.
Under utvikling av bingen, har målet vært å lette adkomst til binge, purke og smågris.
Vi har utviklet en stegåpning som kan plasseres i bakvegg eller side.
Poenget med stegåpningen er å spare tid og krefter i alle arbeidsoperasjoner.
Skillegrindene er montert slik at de kan svinges ut når purka er fiksert. Dermed kommer man lettere
til på begge sider av purka etter grising.
Skifte fra løsgående purke til fiksert purke er en enkel justering.
Hele bakveggen fungerer som port.
Dersom bingen blir montert mot vegg bak, er det port i front.
Krybba til purka er stor. Den er spesielt beregnet for våtfôring, og rommer 24 l.
Vi anbefaler at det blir støpt under krybbe.

NB NB NB NB
Til bingeskiller er det brukt 18mm resirkulerte plastplater.
Alle plater er temperatur-ustabile, dvs. at platene utvider seg ved temperaturstigning.
Derfor må platene lagres i romtemperatur 2-3 dager før bruk.
NB!: Platene må lagres på stabilt, plant underlag. Dersom platene blir lagret på ujevnt underlag,
vil de beholde den fasongen som de får under lagring.

"Forum Gris Fødebinge" blir montert på tre forskjllige måter.
1. Frittstående
2. Med bakende mot vegg
3. Med front mot vegg.

Med  bingen følger det forskjellige poser med nummer.

1. EDB nr. 115948 Skrupose til front
2 EDB nr. 115946 Boltesett for stender
3. EDB nr. 115944 Hjørne/Skjøtebeslag
4. EDB nr. 115947 Boltesett for stender mot vegg.
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MONTERING bakende mot gang.

Dersom det er en rekke med fødebinger som skal settes opp, måles først opp senterlinjer med de
rette avstander.
Vi anbefaler å starte i et hjørne, enten mot vegg eller mot gang. Start med veggfeste eller stender
(pos. 1). Stender skrues til golvet med 2 stk ekspansjonsbolter ( M10x75mm ). Sett i
plate. Det lønner seg å bruke tvinge for å klemme sammen stender og plate samtidig som vater blir
brukt. Bor hullene i plate med 10mm bor.
Sett opp neste sender (pos. 2 på samme måte) med plate som skal gå helt frem ( pos. 3)
Sett i rørene (pos. 4), og skru fast skruene i stender etter at stenderene er vatret opp på nytt.
Sett så på bakvegg (pos. 5) ved hjelp av tein (pos. 6). Rørene (pos.4) tettes med plastpropper i
endene.
Neste stenderhalvdel (pos. 7) settes så i bakvegg ved hjelp av tein, og det merkes for ekspansjons
bolt i golv. Stenderhalvdel tas så av, og hele stender (pos. 6)settes opp med plate (pos.8)
Arbeid så videre med bakveggene fra kant til bakvegg i siste binge er på plass.
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MONTERING bakende mot vegg.

MONTERING frontramme.
Frontramme kan monteres til høyre eller til venstre i bingen. Det er valgfritt.
Frontramme skrues til gulvet med
4 stk ekspansjonsbolter M12x100mm. Krybba festes med 2 stk.
rustfrie skruer på hver side. Side på krybbe skal vere jamnt
med toppen på festejern (pos. 2 )

Montering mot vegg.
Det brukes to franske treskruer for å klemme 1
krybbe mot vegg. Frontramme skrus til plate i side med
2 stk. Skrue M10x40mm (pos. 1) 2

Montering mot gang.
Ved montering mot gang, går det en plate foran frontbøylen.
Frontplata skrues til frontramme med 4 stk Skrue M10x40mm.
Krybba skrues til frontplate med 2 stk. Skrue M10x40mm
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Til denne bingen følger det en annen stender og et annet boltesett for stender i bakkant. Dette
b o l t e s e t t e t  h a r  EDB nr.  115947.
Stendere mot vegg (pos. 1) monteres opp. Her er det med 4 vinkelfester pr. stender (pos. 2) og
franske treskruer ( 10x65mm ) for festing til vegg. Det brukes Skrue 10x60mm  gjennom vinkel-
fester og stender, og Skrue 10x50mm  på resten. Disse stenderene festes ikke til gulv.
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MONTERING front mot gang.

1

6 2

 Hjørnebeslag/
4   Skjøtebeslag

Frontport monteres til frontramme og felles inn i frontplate.
Glidebeslag for frontramme (pos. 3) monteres til frontramme med 2 stk Skrue M10x20mm.
Glidebeslag for frontport (pos. 4) festes til golvet med to stk. Ekspansjonsbolter M10x75mm.
Den korte frontplata (pos. 5) skrues til glidebeslag med 2 stk Skrue M10x40mm.
Portplata (pos. 6) settes i. (Portplata er 600x600 mm)

Alternativ til frontport, er en hel plate.

Hjørne monteres sammen ved hjelp av hjørnebeslag (pos.1) og skjøtebeslag (pos. 2).
For montering av  hjørne brukes 6stk. Skrue 10x40mm.
Det følger med et vinkelfeste som monteres til golv og til hjørnebeslag eller skjøtebeslag.
Dette for at hjørne skal være forankret til golv.

Vernebøyle for bakvegg monteres ved hjelp av 4 stk Skrue 10x40mm 20cm over golv.
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5 mm åpning for
temperaturvariasjoner
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Montering av sidegrinder
Sidegrindene henges så på frontrammen ved hjelp av tein. Det følger med en høyre og en venstre.

Montering av dobbeltfeste er vist på tegning under.
Hengslefeste (pos. 1) monteres. Det bores gjennom plate rett bak stender.
Det andre hengslefeste monteres
på skillegrind ( pos. 2 )

1 2

Montering av avstandsfeste.
Avstandsfeste skal alltid vere på samme side i bingen som smågrishjørne.
På den andre skillegrinda monteres avstandsfeste på grinda med tein ( tegning under )
Hengslefeste og skillegrind justeres og hengslefeste monteres i plate bak stender.
For montering av avstandsfeste og dobbeltfeste, se  også tegning side 3.



8 av 9

Forum Gris Fødebinge

Montering av drikkeutstyr

Det følger med 3 drikkenipler, to veggfester og 4 skruer med muttere og skiver.

En av disse (EDB nr. 15054) er en nesenippel spray 1/2".
Den monteres slik at den står ca 10 cm over bunn i krybba til purke.

Biteventil for purke (EDB nr. 15051) monteres ca 55 - 60 cm over golvet. Veggfeste er
et tre-vegs veggfeste der ventilen vil ha en hellning på 15 grd.
Under monteres veggfeste og biteventil (EDB nr. 15052) for smågrisen. Denne har en hellning på
15 grd., og monteres ca 10 - 12 cm over golv.

Montering av fødeplate

Fødeplate monteres slik som vist på
tegning.
Den monters 30cm bak bakgrind.
Denne plata er teleskopisk, og passer
til ulike bingebredder.
Det følger med feste mot bingevegg.
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BRUKSANVISNING
Denne bruksanvisningen er utarbeidet av Forum Gris Rogaland,
med det formål å oppnå optimalt resultat av Forum Gris Fødebinge.
Alle anmodninger er skrevet med skal.

Forum Gris Fødebinge er utviklet med tanke på å gi røkter mulighet
for et optimalt resultat uten å "sitte med grisene i fanget."
Forum Gris Fødebinge tar mål av seg til å oppfylle alle krav til alle 3 faser i en fødebinge.

Forum Gris Fødebinge skal monteres på gulv med 2.5 - 3 cm fall pr. meter.
Gulvet skal støpes med betongkvalitet C35 og brettskures.
Før innsett skal betongoverflaten slipes ned.
Påføring av ekstra herder anbefales.
Hver fødebinge skal ha 3 stikk-kontakter, 1 i bingens forkant og 2 i bakkant.
For å lette rengjøringen,  kan det støpes under krybba.

FASE I:   Fødsel
Forum Gris Fødebinge skal anvendes som fig. 1 fra forventet fødsel  til ca 1 døgn etter fødsel.
Liggebøylene skal vere på plass før purka settes inn.
Fødselsplata skal være på plass min. 2 dager før forventet fødsel. Dette for å hindre at ungene
kommer vekk fra mora.
3 varmelamper skal samtidig henges opp rundt purka. En  bak og en på hver side. ( I vanlig rom-
temperatur brukes 150W.)
Avstanden mellom skillegrindene justeres slik at ryggen på purka ligger i rørfingrene på ene sida,
mens fingrene på andre sida er så nær juret som mulig - uten å klemme juret.
Det skal brukes ca. 5 kg tørr halm i bakre del av bingen ved forberedelse til fødsel.
Plata til fiksering av ungene i smågrishjørnet skal brukes når purka fôres.

FASE II:  Første del av dieperioden
Kun smågrishjørnet har varmelampe. Andre
varmelamper, fødselsplate og halm fjernes.
Plate for smågrishjørnet kan brukes ved
evnt. jerninj.

FASE III:  Siste del av dieperioden
Bakgrinda tas bort, og skillegrindene
festes mot bingeskille.
Det anbefales at at liggebøylene
forblir påmontert.

HUSK Å VASKE BINGEN
FØR NESTE INNSETT.

Varmelampe

Varmelampe

Varmelampe

Fig. 1
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