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Monteringsanvisning
Reime fôrutlegger

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



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 gjøres på den sikreste måte ved å jorde allallallallall 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.

2 av 12

Reime fôrutlegger



3 av 12

Reime fôrutlegger

Generelt :Generelt :Generelt :Generelt :Generelt :

1. Forutleggeren leveres fra fabrikk pakket i deler for transport. Monteringen består
av sammensetting av selve fôrutleggeren og elektrisk tilkobling med stikkontakt og
motorvernbryter. Tilkobling utføres av autorisert installatør.

2. Monteringsutstyr : Vanlig håndverktøy, vinkelsliper / baufil, merkesnor, vinkel, slagdrill
og helst muttertrekker.

3. Til feste i betongdekke brukes 12 mm ekspansjonsbolt.
Boret må ikke være over 12,5 mm for at bolten skal
sitte. Der det er underliggende isolasjon, isopor eller
lignende, brukes rørhylse i tykkelse med isolasjonen,
for å få god tiltrekking og feste av bolten (se fig. til høyre).

 Fig.1 Fig.1 Fig.1 Fig.1 Fig.1

For feste i tredekke brukes 12 mm gjennomgående bolt, eller 12 mm treskrue.
For å få skrufeste i bjelkelaget kan tersene forskyves endel ved å bore nye hull i skinnene.
Vær da oppmerksom på at jernene for evt. gaffelløfteutstyr ikke vil passe.

4. Ved stor takhøyde, skråtak o.l. kan det leveres opphengsbraketter. Disse festes på tersene
eller på skinnene ved å bore ekstra hull (se fig. under ).

Fig.2Fig.2Fig.2Fig.2Fig.2
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Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4Fig. 4

Montering av skinnebane :Montering av skinnebane :Montering av skinnebane :Montering av skinnebane :Montering av skinnebane :

Skinnene må monteres nøyaktig for at fôrutleggeren skal fungere perfekt. Skinnene må være
snorrett i side og høyde.
Mål opp midtlinjen i side- og lengderetning av fôrbrettet, og overfør målene til himlingen med
loddesnor.
Fôrluken skal være midt i fôrgangen og ha en åpning på 80 - 100 cm i lengderetning. Det må
lages ny fôrluke dersom avvikene er større enn vist på figuren under.

Fig .3Fig .3Fig .3Fig .3Fig .3

Tersene leveres sammenmontert med utmatergaflene. Disse skal tas fra hverandre, da det er
greiest å montere gaflene senere.
Tersene monteres vinkelrett av fôrbrettets lengderetning. Hullene til utmatergaflene må vende
bort fra fôrluken. Den første ters plasseres ved fôrluken som vist i figuren under, og den danner
utgangspunkt for de øvrige.
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Strekk en snor under himlingen 335 mm fra senterlinjen. Snoren skal markere den ene rekke
festehull. Legg ut skinnene på fôrbrettet. Skinnebanen skal være så lang at den om mulig går
0,5 m forbi siste bås.

Tersene ved motoren og i endene av banen må festes godt. Det er ellers tilstrekkelig å feste
hver 3. ters dersom festene er sikre. Skruene for skinneskjøtene skal ha mutterene innover.
Pass på at skinneskjøtene blir jevne.

Bestem på hvilken side motoren skal stå. Se fig.3.
Motorbøylen og skjermplaten skrues fast til skinnen. Skinnen må løses fra tersene og senkes for
å få bøylen på plass. Se fig.6

Fig.5Fig.5Fig.5Fig.5Fig.5

Fig.6Fig.6Fig.6Fig.6Fig.6
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 Montering av rennen : Montering av rennen : Montering av rennen : Montering av rennen : Montering av rennen :

1. Rennen monteres sammen av lengder på 2,5 m eventuelt med et kort skjøtestykke som
monteres i midten. Man starter monteringen i ene enden av banen.

2. Opphengsbøylene med løpehjul for rennene må løpe lett. Om nødvendig må bøylene
justeres.

3. Rennene må skrues fast slik at det blir tette skjøter. I sideveggene skal det være en
gummibrikke som mellomlegg mellom renne og bøyler.

4. På bøyen i hver ende av rennene monteres det på en stopper ( 4 stk. ) som skal hindre
at løpehjulet hopper av banen.

Montering av utmatergaflene :Montering av utmatergaflene :Montering av utmatergaflene :Montering av utmatergaflene :Montering av utmatergaflene :

Det skal monteres en utmatergaffel for hver ters. De skal stå slik at de svinger bort fra fôrluken
Derfor er det viktig at tersene er montert riktig. Gaflene monteres vekselvis slik at tinnene blir
stående sik-sak.

Montering av gaffelløfteutstyr :Montering av gaffelløfteutstyr :Montering av gaffelløfteutstyr :Montering av gaffelløfteutstyr :Montering av gaffelløfteutstyr :

Gaffelløfteutstyr er ikke standard, men leveres for fjøs med liten takhøyde. Bestem i hvilken
ende det passer å parkere rennen. Gaflene skal løftes i motsatt halvdel.
Fig.7 viser hvordan monteringen skal gjøres. For å få gaflene til å løfte like høyt, justeres de
med forskjellige reguleringshull i stengene.

Fig.7Fig.7Fig.7Fig.7Fig.7
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Montering av kjedefester :Montering av kjedefester :Montering av kjedefester :Montering av kjedefester :Montering av kjedefester :

Det monteres en kjedestang i hver ende. De stikker ca. 35 cm utenfor renne enden.
Kjedestengene kan lett ombyttes, pass derfor på at de monteres rett vei. De er riktig
montert når feste for kjeden kommer 25 cm fra himlingen. Går rennen mot en hindring
i ene enden, kan kjedestangen kortes 30 cm. Kjedestangen i motsatt ende forlenges
tilsvarende 30 cm. Motorplaten flyttes også 30 cm fra hindringen. På motorsiden
monteres kjedebærere med innbyrdes avstand 2,5 m.

Montering av motor :Montering av motor :Montering av motor :Montering av motor :Montering av motor :

1. Festeplaten for motoren har et friksjonsoppheng. Det er fire opphengstillinger.
Man velger normalt det oppheng som er nærmest senter for fôrbrett.
Kjør rennen ut til begge sider og kontroller at det er valgt riktig oppheng.

Fig.8Fig.8Fig.8Fig.8Fig.8

2. Montér motoren på platen og kontrollér at kjedehjulet på motoren er på linje
med de to kjedetrinsene slik at kjeden ikke klatrer.

3. Bryterskinnen monteres under motorplaten med to spennsplinter og skal gli
fritt fram og tilbake og betjene vendebryteren.
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Fig.9Fig.9Fig.9Fig.9Fig.9

Montering av rullekjeden :Montering av rullekjeden :Montering av rullekjeden :Montering av rullekjeden :Montering av rullekjeden :

Kjeden tres rundt de tre hjulene - en ståltråd kan være
til hjelp. Kjedeskivene med gummibrikker i midten tres
innpå hver sin side. Kjedeendene monteres til hver sin
kjedestang på følgende måte:
I den ene enden festes kjeden til en utslakket strammeskrue,
kjeden grovstrammes med strammetang og festes med
låsepinne i den andre enden ( strammetang følger
leveransen ). Kjeden etterstrammes med 1 omdreining pr.
2,5 m etter at fjærene er presset sammen. Kjedeskivene
påvirker vendebryteren og dermed vendepunktet på rennen.
Kjedeskivene låses fast til kjeden med låsepinner på utsiden.
Minimum avstand til kjedefestet er 4 cm. Montering av
rullekjede, se fig. 9.
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Montering av støttestag for motoroppheng :Montering av støttestag for motoroppheng :Montering av støttestag for motoroppheng :Montering av støttestag for motoroppheng :Montering av støttestag for motoroppheng :

  10
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  3

   2
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  9

      1
5     8

B

Støttestaget for motoropphenget brukes for å hindre at motorplata bøyer seg underStøttestaget for motoropphenget brukes for å hindre at motorplata bøyer seg underStøttestaget for motoropphenget brukes for å hindre at motorplata bøyer seg underStøttestaget for motoropphenget brukes for å hindre at motorplata bøyer seg underStøttestaget for motoropphenget brukes for å hindre at motorplata bøyer seg under
vekta av motoren.vekta av motoren.vekta av motoren.vekta av motoren.vekta av motoren.

4

- Skru ut bolten A slik at plata B kan fjernes.

- Fest bøylen 4 med bolt A. Bøylen må stikkes inn fra baksida av motoropphenget. Deretter
følger de andre delene som vist på figuren nedenfor.

- Juster lengden på staget når motoropphenget står i midtstilling, slik at avstanden fra overkant
motorplate til tak (eller overkant ters når fôrutleggeren henger i stag fra høg / skrå himling )

   er 275 mm.  275 mm.  275 mm.  275 mm.  275 mm. Bruk strammeskrue 3.
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Prøvekjøring :Prøvekjøring :Prøvekjøring :Prøvekjøring :Prøvekjøring :

Friksjonsopphenget på motorplaten justeres. Skruene skal strammes slik at motoren beveger
seg mest mulig uten å slå an stoppeknastene under vending. Hensikten med dette er å få vending
så stille og mykt som mulig.

Rustbeskyttelse :Rustbeskyttelse :Rustbeskyttelse :Rustbeskyttelse :Rustbeskyttelse :

Fjøsatmosfæren er aggresiv og det er viktig å beskytte mot rust. Ta derfor tid til å male skruer
og mutre, skrubbsår, ol.
Undersøk samtidig om alle skruer er tiltrukket.

Tilpassing av fôrluken :Tilpassing av fôrluken :Tilpassing av fôrluken :Tilpassing av fôrluken :Tilpassing av fôrluken :

Det er ofte behov for noe tilpassning for å få en god nedføring i rennen. Som regel kan dette
ordnes med treverk. Pass på at det ikke kan komme fôr på utsiden av banen og inn i trinsene.

Ettersyn :Ettersyn :Ettersyn :Ettersyn :Ettersyn :

1. Kjeden må om nødvendig etterstrammes og smøres med olje eller fett
(se "Montering an rullekjeden").

2. Friksjonsopphenget på motorplaten må være passe justert (se "Prøvekjøring").

3. Motor og veksel er vedlikeholdsfri, så sant de ikke lekker olje.

4. Alle skruer må kontrolleres og eventuelt trekkes til.
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Bruk av Reime fôrutleggerBruk av Reime fôrutleggerBruk av Reime fôrutleggerBruk av Reime fôrutleggerBruk av Reime fôrutlegger

Fastkjøring :Fastkjøring :Fastkjøring :Fastkjøring :Fastkjøring :

Stopper motoren pga. overbelastning, gå da ned i fjøset og vend dreieretningen på motoren med
vendebryteren. Som regel greier motoren da å trekke rennen rein, hvis ikke, må den ha hjelp.

Motoren starter ikke :Motoren starter ikke :Motoren starter ikke :Motoren starter ikke :Motoren starter ikke :

Dette skyldes som regel at fôrutleggeren har blitt stoppet like før vending, og derfor har vende-
bryteren blitt stående i nullstilling.
Det som da må gjøres er å slå av startbryteren og føre bryterskinnen ut av nullstilling.

Gruppefôring :Gruppefôring :Gruppefôring :Gruppefôring :Gruppefôring :

Kan praktiseres ved passe innkast av fôr i rennen når den riktige del av denne passerer fôrluken.
Fôret blir nemlig liggende på fôrbrettet rett under det stedet der det ligger i rennen når den vender.
Rennen må derfor merkes innvendig, slik at den som kaster inn fôret vet hvilken del av rennen
som passerer fôrluken.
Et merkesystem som kan brukes, er å rødmale en stripe diagonalt i rennens bunn.

Delvis fôring :Delvis fôring :Delvis fôring :Delvis fôring :Delvis fôring :

I sommermånedene er ofte bare melkekuene inne og dermed skal det fôres på deler av
fôrbrettet. Ved å flytte på kjedeskiven vil en oppnå at fôrutleggeren med jevn mating
vil legge ut to like lange strenger på hver side av fôrluken. Strengenes lengde tilpasses etter
behov.
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Kobling av 2-hastighetsmotor type Benzler VAA 243/90L 4/2 :Kobling av 2-hastighetsmotor type Benzler VAA 243/90L 4/2 :Kobling av 2-hastighetsmotor type Benzler VAA 243/90L 4/2 :Kobling av 2-hastighetsmotor type Benzler VAA 243/90L 4/2 :Kobling av 2-hastighetsmotor type Benzler VAA 243/90L 4/2 :

NB !!!NB !!!NB !!!NB !!!NB !!!
Det anbefales brukt et motorvern på hver hastighetDet anbefales brukt et motorvern på hver hastighetDet anbefales brukt et motorvern på hver hastighetDet anbefales brukt et motorvern på hver hastighetDet anbefales brukt et motorvern på hver hastighet




