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Monteringsanvisning
Selvfang 70/50

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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TIPS:TIPS:TIPS:TIPS:TIPS: Før en begynner monteringen er det viktig å skaffe seg oversikt overFør en begynner monteringen er det viktig å skaffe seg oversikt overFør en begynner monteringen er det viktig å skaffe seg oversikt overFør en begynner monteringen er det viktig å skaffe seg oversikt overFør en begynner monteringen er det viktig å skaffe seg oversikt over
delene som følger med og systematisere disse. Reservedelslistendelene som følger med og systematisere disse. Reservedelslistendelene som følger med og systematisere disse. Reservedelslistendelene som følger med og systematisere disse. Reservedelslistendelene som følger med og systematisere disse. Reservedelslisten
gir en god oversikt over delene som inngår.gir en god oversikt over delene som inngår.gir en god oversikt over delene som inngår.gir en god oversikt over delene som inngår.gir en god oversikt over delene som inngår.

11111 BÅSSKILLE 70/50BÅSSKILLE 70/50BÅSSKILLE 70/50BÅSSKILLE 70/50BÅSSKILLE 70/50

1.11.11.11.11.1 BÅSSKILLE 70/50 FOR VEGGBÅSSKILLE 70/50 FOR VEGGBÅSSKILLE 70/50 FOR VEGGBÅSSKILLE 70/50 FOR VEGGBÅSSKILLE 70/50 FOR VEGG

1.1.1 Bøylen for vegg  (pos.2) festes til båsskillet (pos.1) vha. 4 stk M10x30 skruer,

mutre og underlagsskiver (pos.3-5).

1.1.2 Båsskillene (pos.1) fordeles ut med rett avstand.  Når dette er gjort bør en merke av hvor
hullene til veggbøylen skal være og bore opp disse før skillet festes til gulvet.
En borer så hullene i gulvet og bolter skillene til gulvet ved hjelp av 3 stk.
M10x75 ekspansjonsbolter (2 stk på fremre stender og 1 stk på bakre fot).

1.1.3 Veggbøylen skrues til veggen ved hjelp av M10x65 treskruer og plastplugger (pos.6 og 7).
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1.21.21.21.21.2 BÅSSKILLE 70/50 FOR PORTBÅSSKILLE 70/50 FOR PORTBÅSSKILLE 70/50 FOR PORTBÅSSKILLE 70/50 FOR PORTBÅSSKILLE 70/50 FOR PORT

1.2.1 Båsskillene (pos.1) fordeles ut med rett avstand og
boltes til gulvet vha. 3 stk M10x75

ekspansjonsbolter.

1.2.2 De to portbeslagene (pos.2 og 3)  festes til
båsskillet (pos.1) vha. 4 stk M10x35
skruer, mutre og skiver (pos.4-6).
Her er det viktig at en monterer disse riktig.
Se figur 1.3 ved siden av.

1.2.3 Monter skrue M12x35 og  M12 mutter (pos.7 og 8)
som  vist over. Disse skal fungere som  nedre
 hengsletapp  på porten. Porten festes til slutt ved hjelp
 av  teinen (pos.9).
Teinen fungerer både som øvre hengslebolt og
lås for porten ved siden av.
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1.31.31.31.31.3 BÅSSKILLE 70/50 FOR RØRFRONTBÅSSKILLE 70/50 FOR RØRFRONTBÅSSKILLE 70/50 FOR RØRFRONTBÅSSKILLE 70/50 FOR RØRFRONTBÅSSKILLE 70/50 FOR RØRFRONT

1.3.1 Båsskillene (pos.1) fordeles ut med rett avstand og
boltes til gulvet vha. 3 stk M10x75
ekspansjonsbolter.

1.3.2 Frontrørene (pos.2)  monteres ved hjelp av u-bøyler,  rustfri M10 mutre og

skiver (pos. 3-5).
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22222 AVSLUTNING MOT BINGESKILLEAVSLUTNING MOT BINGESKILLEAVSLUTNING MOT BINGESKILLEAVSLUTNING MOT BINGESKILLEAVSLUTNING MOT BINGESKILLE

2.12.12.12.12.1 AVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR VEGG/RØRFRONTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR VEGG/RØRFRONTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR VEGG/RØRFRONTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR VEGG/RØRFRONTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR VEGG/RØRFRONT

2.1.1 Monter  stendere, evt. frontstendere og "Grynte"-skiller som beskrevet i monterings-
anvisning for "Grynte"- griseinnredning (20.06.11).
Det er viktig at bingeskillet følger gulvfallet slik at avstanden fra gulvet opp til
festepunktet for vippen blir riktig (ca 83 cm).

2.1.2 Monter løslig 2 stk "Feste rør, bingeskille"
(pos.1) ved hjelp av 4 stk t-skjøtklammer 1",
M10x30 skruer og mutre (pos.3-5).
På fremre feste brukes hull 2 og 4 fra toppen. På bakre feste
benyttes hull 1 og 3.
Festene skrues helt fast når rørene er montert og justert riktig i forhold
til låsemekanismene framme og bak i båsen.

2.1.3 Monter løslig 1 stk "Feste for vippe, bingeskille" (pos.2)  på den siden av
bingeskillet som peker inn i selvfangbåsen.
Rett plassering finnes ved at hengsleskrue M12x50 (pos.8) plasseres på høyde med
hengslebolten på båsskille 70/50.
I toppen på festet brukes t-skjøtklammer, skrue og mutter, mens en i bunnen borer hull i
plastplaten til låseskrue M10x40 (pos.6).
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2.22.22.22.22.2 AVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR PORTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR PORTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR PORTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR PORTAVSLUTNING MOT BINGESKILLE FOR PORT

2.2.1 Monter i rekkefølgen som er beskrevet i punkt 2.1.1 - 2.1.3.

2.2.2 Monter portbeslag og port som beskrevet i punkt 1.2.2 og 1.2.3.

2.32.32.32.32.3 DOBBEL AVSLUTNING MOT BINGESKILLEDOBBEL AVSLUTNING MOT BINGESKILLEDOBBEL AVSLUTNING MOT BINGESKILLEDOBBEL AVSLUTNING MOT BINGESKILLEDOBBEL AVSLUTNING MOT BINGESKILLE

2.3.1 I tilfeller der det skal monteres
båsskiller for selvfangbåser på
begge sider av et  "Grynte"-skille,
gjøres det som vist på figuren ved
siden av.
Vippefestene (pos.1) monteres
ved hjelp av 1 stk M10x60 (pos.2),
2 stk M10x45 (pos.3) og
M10 mutre (pos.4).

2.42.42.42.42.4 OVERGANG FRA SELVFANG 70 TIL SELVFANG 50OVERGANG FRA SELVFANG 70 TIL SELVFANG 50OVERGANG FRA SELVFANG 70 TIL SELVFANG 50OVERGANG FRA SELVFANG 70 TIL SELVFANG 50OVERGANG FRA SELVFANG 70 TIL SELVFANG 50

2.4.1 For å få festet den første
vippen ved overgangen fra
ei rekke med 70-båser til
ei rekke med 50-båser trengs
et løst vippefeste (pos.1)
Dette festes ved hjelp av
2 stk t-skjøtklammer (pos.2),
M10x30 skruer og mutre
(pos.3 og 4).
Vippehengslet ellers består
av skruer, mutre og skiver

(pos.5-8)
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33333 AVSLUTNING MOT VEGGAVSLUTNING MOT VEGGAVSLUTNING MOT VEGGAVSLUTNING MOT VEGGAVSLUTNING MOT VEGG

OBS! Det er veldig viktig at veggfestene ikke skrues fast før framre og bakre rør erOBS! Det er veldig viktig at veggfestene ikke skrues fast før framre og bakre rør erOBS! Det er veldig viktig at veggfestene ikke skrues fast før framre og bakre rør erOBS! Det er veldig viktig at veggfestene ikke skrues fast før framre og bakre rør erOBS! Det er veldig viktig at veggfestene ikke skrues fast før framre og bakre rør er
justert riktig i forhold til låsemekanismene framme og bak i båsen. Vippen bør derforjustert riktig i forhold til låsemekanismene framme og bak i båsen. Vippen bør derforjustert riktig i forhold til låsemekanismene framme og bak i båsen. Vippen bør derforjustert riktig i forhold til låsemekanismene framme og bak i båsen. Vippen bør derforjustert riktig i forhold til låsemekanismene framme og bak i båsen. Vippen bør derfor

være montert før veggfestene skrues fast.være montert før veggfestene skrues fast.være montert før veggfestene skrues fast.være montert før veggfestene skrues fast.være montert før veggfestene skrues fast.

3.13.13.13.13.1 AVSLUTNING MOT VEGG, FOR VEGGAVSLUTNING MOT VEGG, FOR VEGGAVSLUTNING MOT VEGG, FOR VEGGAVSLUTNING MOT VEGG, FOR VEGGAVSLUTNING MOT VEGG, FOR VEGG

3.1.1 Skrue M12x50 (pos.5)
festes til vippefeste
(pos.1) ved hjelp av
mutter M12 (pos.6).
Vippefestet monteres
til vegg ved hjelp av
treskruer M10x65 (pos.3)
skiver og plastplugger (pos.4 og 9).
For å få plass til bolthodet på
hengslebolten (pos.5) må man bruke
4 stk rustfrie skiver Ø13x40x3 (pos.8).
Når vippen i sin tur skal festes bruker
man 2 rustfrie skiver og 1 stk M12
nylock låsemutter (pos.7).

3.1.2 Veggfestene for 1" vannrør festes ved
hjelp av M10x65 treskruer, skiver og
plastplugger.

3.23.23.23.23.2 AVSLUTNING MOT VEGG, FOR PORTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR PORTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR PORTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR PORTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR PORT

3.2.1 Veggfester for vippe og
rør festes som beskrevet
i  punkt 3.1.1 og 3.1.2.

3.2.2 Frontbøylen for
vegg (pos.10) festes
med 3 stk
M10x65 treskruer
og plugger
(pos.3 og 4).

3.2.3 Montering
av portbeslag
og port er
beskrevet
i punkt
1.2.2 og 1.2.3
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3.33.33.33.33.3 AVSLUTNING MOT VEGG, FOR RØRFRONTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR RØRFRONTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR RØRFRONTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR RØRFRONTAVSLUTNING MOT VEGG, FOR RØRFRONT

3.3.1 Veggfester for vippe og
rør festes som beskrevet
i punkt 3.1.1 og 3.1.2

3.3.2 Frontbøylen for
vegg festes med
3 stk M10x65
treskruer og
plugger
(pos.3 og 4).

3.3.3 Rørfronten
monteres
ved hjelp av
u-bøyler, rust-
frie M10 mutre
og skiver.
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44444 VIPPE 70/50VIPPE 70/50VIPPE 70/50VIPPE 70/50VIPPE 70/50

4.14.14.14.14.1 KLARGJØRINGKLARGJØRINGKLARGJØRINGKLARGJØRINGKLARGJØRING
AV VIPPERAV VIPPERAV VIPPERAV VIPPERAV VIPPER

4.1.1 Monter låsehendel

(pos.2) til vippe
(pos.1) ved hjelp av
skrue M10x70 og
M10 nylock låsemutter
(pos.4 og 5).

4.1.2 Monter 2 stk anslag for vippe
(pos.3) ved hjelp av 4 stk M10x30
skruer og M10 mutre (pos.6 og 7).

4.1.3 4 stk runde plastpropper (pos.8)
monteres i åpne rørender.

4.24.24.24.24.2 LÅSERØRLÅSERØRLÅSERØRLÅSERØRLÅSERØR

4.2.1 Mål opp og kapp til 1" vannrør til låserør framme og låse/avstivingsrør bak.

OBS: På båser med frontport skal det i tillegg til låserørene monteres et ekstra vannrørOBS: På båser med frontport skal det i tillegg til låserørene monteres et ekstra vannrørOBS: På båser med frontport skal det i tillegg til låserørene monteres et ekstra vannrørOBS: På båser med frontport skal det i tillegg til låserørene monteres et ekstra vannrørOBS: På båser med frontport skal det i tillegg til låserørene monteres et ekstra vannrør
på toppen av frontbøylen. Dette røret festes ved hjelp av u-bøyler, mutre og skiverpå toppen av frontbøylen. Dette røret festes ved hjelp av u-bøyler, mutre og skiverpå toppen av frontbøylen. Dette røret festes ved hjelp av u-bøyler, mutre og skiverpå toppen av frontbøylen. Dette røret festes ved hjelp av u-bøyler, mutre og skiverpå toppen av frontbøylen. Dette røret festes ved hjelp av u-bøyler, mutre og skiver

4.2.2 På framre låserør (pos.1) trer man innpå
1 stk "føring for låserør" (pos.3) per
båsskille og 1 stk låsehylse (pos.4)
per vippe.

4.2.3 På Selvfang 70 er det
mulig å bestille en
ekstra låsebøyle for
fiksering.
En må da tre inn-
på 1 stk låsebyle
(pos.5) per vippe
før en fester røret
(pos.2)

4.2.4 For hvert "Grynte"-skille må det tres innpå 2 stk "Føring for låserør" (pos.6)
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4.2.5 Fest det bakre røret
(pos.1) ved hjelp av
rørklammer (pos.2)
u-bøyle (pos.3) og
M10 mutre (pos.4).

OBS: Røret må justeresOBS: Røret må justeresOBS: Røret må justeresOBS: Røret må justeresOBS: Røret må justeres
skikkelig når  vippeskikkelig når  vippeskikkelig når  vippeskikkelig når  vippeskikkelig når  vippe
og purkeoppererteog purkeoppererteog purkeoppererteog purkeoppererteog purkeoppererte
låsen er montertlåsen er montertlåsen er montertlåsen er montertlåsen er montert

4.34.34.34.34.3 MONTERING AV VIPPERMONTERING AV VIPPERMONTERING AV VIPPERMONTERING AV VIPPERMONTERING AV VIPPER

4.3.1 Vippe (pos.5) monteres som illustrert på figuren over. Skrue M12x80 (pos.6) festes til
båsskillet med 2 stk M12 mutre (pos.7) som trekkes godt til. Man bruker så 2 stk
rustfrie skiver Ø13x40x3 (pos.8) og fester til slutt vippehengslet vha.1 stk M12 nylock
mutter (pos.9).
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4.44.44.44.44.4 PURKEOPPERERT LÅS 70PURKEOPPERERT LÅS 70PURKEOPPERERT LÅS 70PURKEOPPERERT LÅS 70PURKEOPPERERT LÅS 70

4.4.1 Den purkeoppererte låsen
(pos.1) monteres som vist
på figuren ved hjelp av
2 stk M10x60 skruer
(pos.2) og M10 nylock
låsemuttere (pos.3).

4.4.2 For å få anslaget
på låsen (pos.4) til å
ligge riktig an mot
røret (pos.5) kan det
være nødvendig
å justere dette fram
eller tilbake.

4.54.54.54.54.5 PURKEOPPERERT LÅS 50PURKEOPPERERT LÅS 50PURKEOPPERERT LÅS 50PURKEOPPERERT LÅS 50PURKEOPPERERT LÅS 50

4.5.1 Låsen for Selvfang 50
(pos.7) monteres som
vist på figuren
ved hjelp
av t-skjøtklammer
(pos.10), M10x30
skrue (pos.8),
skiver(pos.9 og 11)
og M10 mutter
(pos.12).
For å sikre at låsen roterer
fritt om nedre hengslepunkt
er det viktig å montere
en stor rustfri skive
Ø10,5x30x2,5 (pos.9) mellom
t-skjøtklammeret og låsen.

4.5.2 For å kompensere for ekstra vekt fra låseplaten, monteres
et lodd (pos.13) som vist på figuren.
Bruk 2 stk M10x30 skruer (pos.14), t-skjøtklammer (pos.15),
skiver og mutre (pos.16 og 17).
vippepunktet stilles inn ved å justere loddet fram eller tilbake.
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4.64.64.64.64.6 FRAMRE LÅSESYSTEMFRAMRE LÅSESYSTEMFRAMRE LÅSESYSTEMFRAMRE LÅSESYSTEMFRAMRE LÅSESYSTEM

4.6.1 Låserøret (pos.3) festes til båsskillet ved hjelp av "Føring for låserør" (pos.1) "Klammer
for 1" rør" (pos.2), samt 2 stk M10x35 skruer og mutre. Rett plassering er vist på figuren
under.

4.6.2 Låsehylsen (pos.8)  festes ved hjelp av settskruen rett i underkant av låsehendelen (pos.9)
Settskruen skal da peke rett fram eller litt oppover.Figuren under viser dette.

4.6.3 For hver båsrekke må det monteres et åpningshandtak (pos.6).
Festet  for åpningshanteket (pos.1) festes til det mest egnede båsskillet på samme måte
som "Føring for låserør" (pos.1)
Når settskruen på låsehylsen (pos.8) peker rett fram skal låsehandtaket stå i bakre
possisjon som vist på figuren.
Hvis åpningshandtaket skal monteres på "Grynteskille" må det brukes en egen festebrakett.
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4.74.74.74.74.7 BRUK AV FRAMRE OG BAKRE LÅSESYSTEMBRUK AV FRAMRE OG BAKRE LÅSESYSTEMBRUK AV FRAMRE OG BAKRE LÅSESYSTEMBRUK AV FRAMRE OG BAKRE LÅSESYSTEMBRUK AV FRAMRE OG BAKRE LÅSESYSTEM

4.7.1 Hvis en skal fiksere enkeltdyr vippes låsehendelen rundt som vist på figuren under.

4.7.2 Som en ekstra sikring ved fikserin og også i de tilfellene det er vanskelig å komme til
den framre låsehendelen for å vippe denne rundt (feks når båsen går mot vegg i front)
kan man bestille en ekstra låseanordning  til bruk bak på båsen (se figuren  under).
NB: Kun på selvfang 70NB: Kun på selvfang 70NB: Kun på selvfang 70NB: Kun på selvfang 70NB: Kun på selvfang 70
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55555 TETTEPLATE FOR BÅSSKILLETETTEPLATE FOR BÅSSKILLETETTEPLATE FOR BÅSSKILLETETTEPLATE FOR BÅSSKILLETETTEPLATE FOR BÅSSKILLE

5.1.1 Tetteplaten (pos.1) monteres
 ved hjelp av 2 stk festejern
(pos.2) og 12 stk M8x16
skruer, mutre og skiver
(pos.3-5).

66666 VANNUTTAK FOR HØYTLIGGENDE VANNRØRVANNUTTAK FOR HØYTLIGGENDE VANNRØRVANNUTTAK FOR HØYTLIGGENDE VANNRØRVANNUTTAK FOR HØYTLIGGENDE VANNRØRVANNUTTAK FOR HØYTLIGGENDE VANNRØR

6.1.1 Feste for høytliggende vannrør (pos.16)

festes til båsskillet vha 2 stk M10x60
skruer og mutre (pos.13 og 17)
Fest  1" vannrør (pos.18) til toppen
av båsskillet med u-bøyle (pos.19)
og rustfrie mutre (pos.20).
Fest anboringsklammer (pos.10)
i toppen av 1/2" vannrøret (pos.11)
og 1/2" muffe (pos.14) og nesenippel
spray 1/2" (pos.15) i bunnen på røret.
Bor et 10mm hull i 1" vannrøret (pos.18)
og fest anboringsklammeret (pos.10) til røret
ved hjelp av u-bøyle (pos.7) og 2 stk rustfrie
mutre (pos.9) og skiver. Pass på at pakningen
(pos.8) ligger riktig før det dras til.
Fest til slutt 1/2" vannrøret (pos.11) til
frontplaten på båsskillet i fjerde hull
nedenfra med en M10x30 skrue (pos.12)
og mutter (pos.13).
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66666 STOPPER FOR LÅSEHENDELSTOPPER FOR LÅSEHENDELSTOPPER FOR LÅSEHENDELSTOPPER FOR LÅSEHENDELSTOPPER FOR LÅSEHENDEL

6.1 Stopperen skal hindre at låsehendelen pendler for mye og slår rundt.

Pos.1 : Låsebrikke
Pos 2 : Gummimuffe (skal fungere som fjøring)
Pos 3 : Skrue M10x90, VZn (byttes ut med den gamle)
Pos 4 : Låsemutter, M10 (bruk den gamle)
Pos 5 : Skive Ø10,5x21x2, VZn




