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Monteringsanvisning
"GRYNTE" griseinnredning

NB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av LandbruksdepartementetNB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av LandbruksdepartementetNB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av LandbruksdepartementetNB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av LandbruksdepartementetNB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av Landbruksdepartementet
15.01.96 § 19 står det:15.01.96 § 19 står det:15.01.96 § 19 står det:15.01.96 § 19 står det: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 i et nytt eller ominnredet husdyrrom før distrikts-
veterinæren 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.Det er viktig å treffe tiltak mot at husdyr drepes eller skades av elektrisk strøm.Det er viktig å treffe tiltak mot at husdyr drepes eller skades av elektrisk strøm.Det er viktig å treffe tiltak mot at husdyr drepes eller skades av elektrisk strøm.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 må gjøres på den sikreste måte ved å jorde all  all  all  all  all innredning og drikkekar direkte til
jordingsskinnenjordingsskinnenjordingsskinnenjordingsskinnenjordingsskinnen i sikringsskapet i bygget.

Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.

Skrevet med tillatelse fra El-tilsynet i Sør -Norge
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MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.

OBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere ogOBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere ogOBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere ogOBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere ogOBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere og

    bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på    bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på    bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på    bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på    bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på
    enden av bingerekka.    enden av bingerekka.    enden av bingerekka.    enden av bingerekka.    enden av bingerekka.

1.1.1.1.1. BINGESKILLE OG STENDERBINGESKILLE OG STENDERBINGESKILLE OG STENDERBINGESKILLE OG STENDERBINGESKILLE OG STENDER
FOR SKRUING.FOR SKRUING.FOR SKRUING.FOR SKRUING.FOR SKRUING.

1.1 Bingeskille/gitter festes til stolpe
ved hjelp av "kragen" nede på
stenderen og to M10x70 mm
bolter, skiver og mutre.

1.2 Bingeskille/gitter festes til vegg ved hjelp
av bøylen og boltene som er  vist på figuren
ved siden av.
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1.3 Hvis lengden på bingeskillet skal justeres brukes "kappe-/skjøtesett for bingeskille".
Lengdejusteringen foregår ved at rør, plastplate og kanal kappes ned til ønsket lengde.
Rørene skjøtes så ved hjelp av hylsene som vist på tegningen, og plate og kanal festes til
endestykket på skillet som før. Se figur under.

1.4 Fall på gulvet

- Skillet monteres løslig på
stenderene.

- Løsne skruene som vist på
tegningen .

- Press skillet til å følge gulv-
  fallet.
- Trekk til skruene på sidene
- Bor opp igjen hullet til

platefeste midt på skillet
hvis dette er nødvendig.

- Sett i bolten og trekk til.
- Dra til skruene som fester skillet
til stenderen.

Løs skruene før skillet
tilpasses fallet

Skruen må fjernes før
skillet tilpasses fallet

Løs skruene før skillet
tilpasses fallet

Når skruene i skillet er
løsnet presses skillet til
å følge fallet

Kappes bort
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1.5 Når bingen (evt. bingene) er løslig montert rettes de inn og vatres opp. Stenderne skrues
deretter fast ved hjelp av 2 stk ekspansjonsbolter.

Til slutt monteres de rustfrie støttene for bingeskillet (se figur under).

22222 BINGESKILLE OG STENDER FOR STØPINGBINGESKILLE OG STENDER FOR STØPINGBINGESKILLE OG STENDER FOR STØPINGBINGESKILLE OG STENDER FOR STØPINGBINGESKILLE OG STENDER FOR STØPING

2.1 Når gulvet er ferdig støpt og tørket, snorslår og merker man opp hvor stendere og
bingeskiller skal plasseres.

2.1.1 Kjerneboring av huller til stendere
Diameter: Ø 80mm
Dybde: Minimum 160mm. En bør allikevel bore noe dypere for å få godt med

ekspanderende mørtel også under stenderen.

2.1.2 Spor for nedfelling av bingeskille.
Bredde: 30mm
Dybde: 20mm

Sporet lages enklest med en betongsag med dobbelt blad.
Når en har fått skåret ut sporene pigges det gjenstående vekk med en pigger.

30mm
20mm

Ø80mm
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2.2 Når hull til stolper og spor til bingeskiller er klare monteres innredningen som
beskrevet i punkt 1.1 til 1.4.
Stolper og bingeskiler rettes så inn og støpes fast.
Til stolpene brukes ekspanderende mørtel, mens en til faststøping av bingeskillene godt kan
bruke vanlig betong.
Det er viktig at en får ekspanderende mørtel også innvendig i nedre del av stolpen.

Videre spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmesteVidere spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmesteVidere spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmesteVidere spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmesteVidere spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmeste
Reime-forhandler.Reime-forhandler.Reime-forhandler.Reime-forhandler.Reime-forhandler.

Ekspanderende
mørtel

Ekspanderende
mørtel eller
vanlig betong
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3.3.3.3.3. SKILLE OVER TVERRTROSKILLE OVER TVERRTROSKILLE OVER TVERRTROSKILLE OVER TVERRTROSKILLE OVER TVERRTRO

3.1 Skillet over tverrtro er konstruert med tanke på at toppen på skillet skal følge fallet
på gulvet. Bøylen i underkant av skillet må derimot plasseres vannrett som troa.
Plastplaten må derfor tilpasses av den enkelte bruker på stedet.
For å få skillet til til å følge fallet gjøres følgende:
- Mål ut og kapp plastplaten i underkant slik at den får rett høyde og hellning i forhold til

fôrtroa.
- Monter stenderne (pos.1) til skillet.
- Løs (ikke fjern) boltene som holder plastplata (pos.2).
- Fjern bolten (pos.3) midt på skillet.
- Skillet presses til rett fall. Stendere skal være loddrette.
- Fest boltene igjen. Hvis fallet er stort kan det hende en må bore nytt/utvide hullet midt

på pl.plata (pos.3).
- Bøylen festes på bunnen av plata (pos.4).
- Støttene (pos.5) skrues til skillet og boltes til gulvet ved hjelp av ekspansjonsbolter.

Løs skruene før skillet
tilpasses fallet

Skruen fjernes før
skillet tilpasses fallet

Løs skruene før skillet
tilpasses fallet

Plastplaten må
     tilpasses
       krybbe/fall

Ferdig montert

1

2

4

5

3

2
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44444 PORT / GITTERPORTPORT / GITTERPORTPORT / GITTERPORTPORT / GITTERPORTPORT / GITTERPORT

4.1 Hengsleforing (pos.3) festes
til hengslebeslag (pos.1) vha.
1 stk. M10x30 skrue og skive
(pos.4 og 5)

4.2 Hengslebeslag (pos.1) festes til
stender (pos.2) vha.2 stk.
M10x70 skruer, mutre og under-
lagsskiver (pos.9-11).

4.3 Porten (pos.12) tres nedpå
hengsleforingen (pos.3).
Hengsleforingen (pos.6) tres ned
på toppen av bakrøret på porten
og porten festes i toppen vha.
1 stk M10x30 skrue og underlags-
skive (pos.7 og 8).

4.4 Portanslag (pos.13) festes til stenderen
(pos.14) vha. 2 stk M10x70 skruer,
skiver og mutre. Se figuren under.
Når porten er rett innstilt
skal den være vannrett
samtidig som låsetappen
(pos.15) går lett i lås.
Lengden på låsetappen kan
justeres ved hjelp av låse-
mutteren på låsehandtaket.

(pos.16)

4.5 Hvis foten på stenderen (pos.17) monteres
som vist over må det kappes til en utsparing
i plastplata (se figur over).

1
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4.6 Portanslag for bingeskille monteres
som vist på figuren ved siden av.
Anslaget kan også monteres på stender
og på vegg. Da uten klammer.

55555 FRONTSTENDERFRONTSTENDERFRONTSTENDERFRONTSTENDERFRONTSTENDER

5.1 Frontstenderen monteres som en vanlig stender for skruing/støping.
Frontrørene festes til stenderen vha. u-bøyler, skiver og mutre. Vanligvis moteres
det 5 frontrør.



66666 STENDERFORLENGER / PORTFORHØYERSTENDERFORLENGER / PORTFORHØYERSTENDERFORLENGER / PORTFORHØYERSTENDERFORLENGER / PORTFORHØYERSTENDERFORLENGER / PORTFORHØYER

6.1 Stenderforlengeren (pos.1) festes vha. øverste skrue i stenderen.
En kapper så til ekstrarøret (pos.2). Riktig lengde på røret er C-C-mål stender minus 5cm.
Bor hull til en 8 mm bolt i hver ende av røret og fest røret ved hjelp av en M8x45
låseskrue og mutter (pos.4 og 5).
Når skillet er over 1,5 meter skal det brukes en ekstra støtte på midten av skillet (pos.3)
Støtten festes vha. 5 stk M8x55 skruer, mutre og underlagsskiver (pos.6-8).

6.2 Porten forhøyes vha. 2 stk. portforhøyere (pos.9) og et ekstrarør (pos.10)
Riktig lengde på ekstrarøret er C-C-mål stender minus 10cm.
Portforhøyeren og ekstrarøret  festes vha. 5 stk M8x55 skruer, mutre og
skruer (pos.11-13).
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