
Monteringsbeskrivning
YDRE SAFIR



Ydre Safir
Ydre Safirs unika profilsystem ger stora justeringsmöjligheter. Det är t.ex inte alltid som stallets 
innerväggar är helt lodräta. Med Ydre Safirs justerbara fästen, samt möjlighet att montera 1st 
utfyllnadsrör, kan boxen lätt anpassas till måtten i stallet. De justerbara fästena kan dra ut max 95mm/st. 
Med hjälp av utfyllnadsröret blir då det fria avståndet mellan de stående rören, eller mellan rör och 
stolpe/vägg, inom det rekommenderade intervallet, 65-85mm (beroende på häst).

Observera att pulverlackerade boxar och låga fronter under 3 meter tillverkas med fast 
mått - här finns det ingen justeringsmöjlighet. Montaget tillväga-gångsätt är likvärdigt 
men momentet med justerbara fästen faller bort.
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Rubrik

Ydre Safir

Monteringsstart
Läs noga igenom monteringsanvisningen innan monteringen startar. Börja med att kontrollera mått på 
ritning, eller om sådan inte finns, mät upp avstånden mellan stolpar, samt stolpar och vägg, där fronter 
och boxväggar skall monteras. 

Placera sedan ut alla boxdelar på rätt plats på stallgolvet. Se till att erforderliga verktyg och maskiner 
finns till hands. För att underlätta monteringen bör följande finnas:

Hylsnycklar

Blocknycklar, fasta nycklar

Insexnycklar

Stjärnmejsel

Vattenpass

Hammare / slägga / 
gummiklubba

Måttband / tumstock

Cirkelsåg

Borrmaskin med 
slagfunktion

Stålborr 5,5mm och 8,5mm

Betongborr 12mm

Kofot

Snörslå

Borrmått för icke standardstolpe.

Exempelvis 100x100, 80x80 eller 
egen stolpe.

Borrdimension:

� Självgängande M10x20:    Ø9

� Vagnsbult M10: Ø13

Borrmall stolpar
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Monteringsdelar

Justerbara fästen

Plankfästen

Plankfästen

Ydre Safir

A B C D E

F G H I

J K

A. Front / boxvägg gallerdel övre del
B. Front / boxvägg gallerdel mitten del
C. Frontprofil för horisontell planka
D. Tät mellanvägg mittendel
E. Bottenprofil
F. H=120 vid fast fäste – inåt box
G. H=128 vid justerbart fäste – inåt box
H. H=120 vid fast fäste – mot gång
I. H=128 vid justerbart fäste – mot gång
J. Förstärkning – inåt box
K. Förstärkning – mot gång
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Ydre Safir

Boxfront hög modell - översikt

Att tänka på:
• Dörrstolparna är olika, den stolpen med svetsade fästen är gångjärnssida.
• Det fria avståendet mellan stolparna i dörröppningen skall vara 1230mm.
• Höjd från golv till ovankant boxgaller skall vara 2210mm.
• Skall du ha vikbar/svängbar krubba? Fundera på var den ska sitta, placera bottenprofilen vänd så att urskärningen inte 

hamnar under krubban, detta underlättar montaget.

Gångjärnsstolpe

Bottenprofil
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Ydre Safir

Boxfront låg modell - översikt

Att tänka på:
• Dörrstolparna är olika, den stolpen med svetsade fästen är gångjärnssida.
• Det fria avståendet mellan stolparna i dörröppningen skall vara 1230mm.
• Höjd från golv till ovankant boxgaller skall vara 2210mm.
• Skall du ha vikbar/svängbar krubba? Fundera på var den ska sitta, placera bottenprofilen vänd så 

att urskärningen inte hamnar under krubban, detta underlättar montaget.

Gångjärnsstolpe

Bottenprofil
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Ydre Safir

Gallersida med fasta fästen. 

Plankfästen med höjd 120mm används.

De vinklade plankfästena mot gång.

Vagnsbultskallen mot box, kupolmutter 
mot gång.

Gallersida med justerbara fästen. 

Plankfästen med höjd 128mm används.

De vinklade plankfästena mot gång.

Vagnsbultskallen mot box, kupolmutter 
mot gång.
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Boxfront  låg modell - översikt
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Ydre Safir

1

2

Montering av front hög modell

9

Bottenprofilen
• Placera bottenprofilen på golvet rakt under gallret. Märk var hålen hamnar och plocka bort profilen. 

Borra hål Ø12mm i betonggolvet. Obs. vid kortare profiler räcker det med två skruvar.
• Slå i plastplugg i hålen och placera 10mm rund distansbricka mellan golvet och profilen. 
• Skjut i den justerbara korta delen E, på den sida som inte urskärningen är.
• Skruva fast profilen i golvet.

E

Rund bricka 10mm

Fransk skruv 10x65

Träskruv

Fixeras 

genom 

planket när 

detta är 

monterat

Borra Ø12 i betonggolvet 

och slå i plastplugg

• Mät in höjden. Överkant gallerdel RAKA delen skall vara 2210mm.
• Skruva fast väggen. 
• Fixera de justerbara A+B.
• Om avståndet mellan vägg och det sista gallerröret blir för stort monteras ett utfyllnadsrör.
• Skruva fast utfyllnadsröret OBS: Det fria avståndet mellan de stående rören eller mellan rör och stolpe/vägg bör 

vara 65-85mm eller mindre än 25mm.
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Utfyllnadsrör L=860mm 

(om det behövs)

Max utskjut 130mm

A

B

Mot trä: Fransk skruv 

10x65 och bricka

Mot stålstolpe: 

Vagnsbult, mutter och 

bricka

Insexskruv 8x60+bricka

Insexskruv 8x20+bricka Insexskruv

8x20+bricka+låsmutter

Brickan placeras inuti röret och fäste A och fixeras med skruven



Ydre Magnifik
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Utfyllnadsrör  

L=860mm

(om det behövs)

Max utskjut 130mm
A

B

Montering av Gallerdelen
• Mät in höjden. Överkant gallerdel skall vara 2210mm.
• Skruva fast väggen. 
• Fixera de justerbara fästena.
• Om avståndet mellan vägg och det sista gallerröret blir för stort monteras ett utfyllnadsrör.
• Skruva fast utfyllnadsröret OBS: Det fria avståndet mellan de stående rören eller mellan rör och 

stolpe/vägg bör vara 65-85mm eller mindre än 25mm.
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Montering av front låg modell
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Bottenprofilen
• Placera bottenprofilen på golvet rakt under gallret. Märk var hålen hamnar och plocka bort profilen. 

Borra hål Ø12mm i betonggolvet. Obs. vid kortare profiler räcker det med två skruvar.
• Slå i plastplugg i hålen och placera 10mm rund distansbricka mellan golvet och profilen. 
• Skjut i den justerbara korta delen E, på den sida som inte urskärningen är.
• Skruva fast profilen i golvet.

E

Rund bricka 10mm

Fransk skruv 10x65

Träskruv

Fixeras 

genom 

planket när 

detta är 

monterat

Borra Ø12 i betonggolvet 

och slå i plastplugg

Mot trä: Fransk skruv 

10x65 och bricka

Mot stålstolpe: Vagnsbult, 

mutter och bricka

Mot dörrstolpe: 

Vagnsbult, 

mutter och bricka

Insexskruv

8x20+bricka+låsmutter

Insexskruv 8x60+bricka

Insexskruv 8x20+bricka

Brickan placeras inuti röret och fäste A och fixeras med skruven



Montering av horisontell planka

Ydre Safir

• Kapa den horisontella plankan/plankorna till rätt längder. Vid dubbelt plankfäste skarvas plankan. Fasa ur för bultskallar 
och muttrar.

• Tryck dit plankan och placera de lösa plankfästerna (F+G) samt vid dubbelt plankfäste (J) på insidan av boxen.

• Borra igenom plankan för vagnsbult M8 och skruva fast med bricka och kupolmutter. Bultarna vänds in mot boxen och 
kupolmuttern mot gången.

1

2

3

• Montera den lösa profilen med ett fast fäste i ena ändan och skjut i ett justerbart fäste i andra (C).
Det fria måttet emellan skall vara 120mm.

• I samma bultar monteras/kläms också de vinklade plankfästena (H+I). Ett i varje ände. Observera att ett utav 
dem är högre – denna placeras vid det justerbara fästet.

• När planklängden överstiger 1490mm monteras ett dubbelt plankfäste på mitten. Vid planklängder över 
3010mm skall två dubbla plankfästen monteras.

• Det vinklade dubbla plankfästet (K) träs upp i gallrets profil.
• Bulta fast det i nederkant i något av de tre förborrade hålen. Använd insexskruv 8x20 och låsmutter.

120mm

Sett från boxen.Sett från gången
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Ydre Safir

Montering av Slagdörr

F

• Slagdörren finns i höger- eller vänsterhängt 
utförande. Bägge bilderna visar vänsterhängt.

• Det fria måttet mellan dörrstolparna skall vara 
1230mm. Dörramen är 1210mm.

Slagdörr hög Slagdörr låg
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Montering av Slagdörr

Ydre Safir

1

2

• Montera länkskruv M16x90 på dörrstolpens fästen. 
Använd bultar M16x60, bricka 17x30x3 och låsmutter.

Bult M16x60

Länkskruv M16x90

Bricka 17x30x3

Låsmutter M16

3

• Gänga på en M16-låsmutter och bricka på vardera länkskruv.
• Måtta in dörrens fästjärn mot länkskruvarna och lås fast dörren 

med bricka och låsmutter.
• Justera dörren i sidled med muttrarna, så det blir ca 10mm luft 

på vardera sida om dörren. Kontrollera samtidigt att dörren 
kan svängas 180° utan att skrapa mot golvet.

Lågmutter M16

Bricka 17x30x3
Låsmutter
M16

4

• Lås fast det infällda låset mot dörramen med 2st 
självborrande/gängande skruv 6,3x25.

• Om inte ett förborrat hål finns i dörrstolpen – mät ut vad det 
hamnar och borra för låsets sprint.

Infällt boxlås Skruv 6,3x25

• Montera den horisontella plankan. Den måste kapas i rätt 
längd.

• Borra genom plankan i samma hålbild som fästena. Skruva fast 
den med det lösa fästet H=120mm (F) och vagnsbult, bricka 
och kupolmutter. Vagnsbultens skalle inåt boxen och 
kupolmutter mot gången.1

2
0

m
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Ydre Safir

Boxväggar

Bild 1: Justerbart fäste bottenprofil Bild 2: justerbart fäste gallerdel Bild 3: Justerbart fäste gallerdel
Inkl. utfyllnadsrör monterat Inkl. utfyllnadsrör monterat

1

2

3

Mellanvägg  med galler  upptill och mellanvägg helt tät.

I täta boxväggar kan planket i den övre delen delvis bytas ut till galler. De finns i standardstorlekarna: 1,1m, 
1,575m, 2,05m. Gallret placeras på valfri plats mellan de liggande profilerna. 
Placera dit gallret innan profilerna skruvas fast i vägg och eller stolpe. 
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Ydre Safir

Montering av Boxvägg –med galler upptill

4

5

• Mät in höjden. Överkant gallerdel skall vara 2210mm.
• Skruva fast väggen. 
• Fixera de justerbara A+B.
• Om avståndet mellan vägg och det sista gallerröret blir för stort monteras ett utfyllnadsrör.
• Skruva fast utfyllnadsröret OBS: Det fria avståndet mellan de stående rören eller mellan rör och stolpe/vägg bör 

vara 65-85mm eller mindre än 25mm.

Bottenprofilen
• Placera bottenprofilen på golvet rakt under gallret. Märk var hålen hamnar och plocka bort profilen. 

Borra hål Ø12mm i betonggolvet. Obs. vid kortare profiler räcker det med två skruvar.
• Slå i plastplugg i hålen och placera 10mm rund distansbricka mellan golvet och profilen. 
• Skjut i den justerbara korta delen E, på den sida som inte urskärningen är.
• Skruva fast profilen i golvet.
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Utfyllnadsrör L=860mm 

(om det behövs)

Max utskjut 130mm

A

B

E

15

Mot trä: Fransk skruv 

10x65 och bricka

Mot stålstolpe: 

Vagnsbult, mutter och 

bricka

Insexskruv 8x60+bricka

Insexskruv 8x20+bricka
Insexskruv

8x20+bricka+låsmutter

Rund bricka 10mm

Fransk skruv 10x65

Träskruv

Fixeras 

genom 

planket när 

detta är 

monterat

Borra Ø12 i betonggolvet 

och slå i plastplugg

Brickan placeras inuti röret och fäste A och fixeras med skruven



Ydre Safir

Montering av Boxvägg - tät

6

7

• Mät in höjden. Överkant översta profilen skall vara 2210mm.
• Skruva fast profilerna. 
• Fixera de justerbara fästena med insexskruv 8x20, låsmutter och bricka, genom de förborrade hålen på profilerna.
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D

D

D

Max utskjut 130mm

Dubbelsvetsad u-profil

16

Bottenprofilen
• Placera bottenprofilen på golvet rakt under gallret. Märk var hålen hamnar och plocka bort profilen. 

Borra hål Ø12mm i betonggolvet. Obs. vid kortare profiler räcker det med två skruvar.
• Slå i plastplugg i hålen och placera 10mm rund distansbricka mellan golvet och profilen. 
• Skjut i den justerbara korta delen E, på den sida som inte urskärningen är.
• Skruva fast profilen i golvet.

E

Rund bricka 10mm

Fransk skruv 10x65

Träskruv

Fixeras 

genom 

planket när 

detta är 

monterat

Borra Ø12 i betonggolvet 

och slå i plastplugg

Mot trä: Fransk skruv 10x65 

och bricka

Mot stålstolpe: Vagnsbult, 

mutter och bricka

Topprofil (u-profil)



Ydre Safir

Montering av Plank

• Plocka i planket i den ände på bottenprofilen som inte har urtag. Packa ihop planken så tätt som möjligt. 
Trä är ett leverande material och kan krympa när det torkar.

• I någon eller några plankändar kan det behöva göras urtag för skruvskallar eller muttrar.

• När plankfyllningen är framme vid urtaget, sätt en planka på andra sidan urtaget och såga/hyvla bort den synliga 
sponten. Kapa sedan sista plankan till passande bredd, så att också sponten på den avlägsnas.

• Tryck in sista plankan och lås den med låsplattan. 

• Låsplattan skall fästas mot planket med träskruv 5x30. Vid 42mm planktjocklek är låsplattan längre och kläms fast 
mellan planket och profilen. Den behöver därför inte låsas med någon skruv.

OBS: Vid planktjocklek 42mm levereras 
2st fasade plankor i båda ändar som 
skall användas vid varje justerbart fäste.

Urtag
Bottenprofil

Låsplatta

Passbit

Spont 

bortsågad
Spont 

bortsågad

Planklängder:
• Front 1120mm
• Boxdörr 1060mm
• Boxvägg 1280mm
• Tät vägg 1280mm/870mm

Plank finns i olika utföranden: Gran 32/42mm, Ek 32mm eller Plast 32mm.
Antal plank per vägg är levererat till det maxmått på den bredd som anges i tabellerna.

1

2
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Ydre Safir

Montering av Svängbar krubba

• Under krubban skall frontens plank kapas och anpassas till rätt längd under krubbramen. Använd det bortkapade 
planket till krubbramen, detta måste också kapas till rätt längd. 

• Montera planket och gör urtag för krubbans låsning. Fixera planket med låsplatta, längd 310mm.

Låsplatta

1

2

3

• Krubban placeras på valfri plats på fronten – dock inte rakt över golvprofilens urskärning. Krubbramens överdel 
skjuts upp in i frontens u-profil. 

• Mät ut och borra två hål Ø9mm i frontens u-profil från ovansidan. 
• Bulta fast ramen med insexskruv M8x25 och mutter.

• Montera krubban med 4st vagnsbult M8x50 med bultskallen i krubban, och bricka 9x35 samt kupolmutter mot planket. 
Plastkrubban skall monteras, så att den kan svängas runt utan att stöta mot ramen.
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Ydre Safir

• Under krubban skall frontens plank kapas och anpassas till rätt längd under krubbramen. Använd det bortkapade 
planket till krubbramen, detta måste också kapas till rätt längd. 

• Montera planket och gör urtag för krubbans låsning. Fixera planket med låsplatta, längd 310mm.

1

2

3

• Krubban placeras på valfri plats på fronten – dock inte rakt över golvprofilens urskärning. Krubbramens överdel 
skjuts upp in i frontens u-profil. 

• Mät ut och borra två hål Ø9mm i frontens u-profil från ovansidan. 
• Bulta fast ramen med insexskruv M8x25 och mutter.

• Montera krubban med 4st vagnsbult M8x50 med bultskallen i krubban, och bricka 9x35 samt kupolmutter mot planket. 
Plastkrubban skall monteras, så att den utgör ett stopp när den öppnas.

Montering av Vikbar krubba

Låsplatta
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Ydre Safir

Montering av Fönstergaller

• Förstärkningen på gallrets mitt ska vändas in mot boxen.

• Montera gallret mot väggen med 4st fästklammer och fransk skruv 8x65mm.

• Som tillägg kan gallret göras öppningsbart för att förenkla t.ex rengöring. 

• Då ersätts två fästklammer i gallrets överkant mot ett boxlås som placeras på mitten av gallret. Boxlåset skruvas i 
väggen med 2st fransk skruv 8x65 och ev. krävs distansbrickor Ø36x13x6mm. Låspiggen skall vara nedåtriktad och gå 
över gallrets överdel. 

• När gallret ska öppnas, dras låspiggen uppåt, och gallret kan fällas ner med de nedre fästklammerna som gångjärn. 

1

2
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Viktigt

Skötselråd
• Varmförzinkning ger ett korrosionskydd som överträffar annan ytbehandling. I 

varmförzinkningsstandarden SS- EN ISO 1461 finns en specificerat hur provtagning för 
skikttjockleken skall utföras. Kontrollmätning görs innan godset lämnar 
varmförzinkningsanläggningen.

• Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 
korrosionsskyddet.  T.ex kan så kallad vitblemma (vitrost) uppträda på zinkytan vid fuktig 
väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen. 
Vitblemman ser ut som ett vitt pulver på ytan, som lätt kan tvättas bort med avfettningsmedel.

• Minst en gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador på ytbehandlingen 
bättras. Speciellt viktig om inredningen är pulverlackerad då det inte är ett fullgott rostskydd.
Utsatta delar, t.ex där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin, bör ses över särskilt 
noga.

• Rörliga delar, t.ex dörrar, öppningsbart galler, svängbara och vikbara krubbor bör funktions-
kontrolleras regelbundet. Se också över hela inredningen och efterdra bultar och muttrar.

• Träplank bör ytbehandlas, helst och lättast före monteringen.
Gran: Träolja eller lasyr
Ek: Träolja
Granplank och Ekplank är levande material som kan röra sig/krympa något beroende på fukt-
halten i stallet. Ompackning av planken kan därför erfordras. När planken packas ihop kan en ny 
passbit behövas. Ibland kan ändsprickor förekomma.

• Plastplank är tillverkat av returplast, som är underhållsfritt och behöver ingen ytbehandling. 
Beroende på returplasten kan vissa nyansskiftningar ibland förekomma.

Ydre Safir

Hästar är nyfikna och kommer ofta på idén att testa saker och ting i och utanför boxen.

Täckeshängare: Det finns risk för att hästen kan få ned käken mellan täckeshängaren och boxens 
plank. Undvik att monteras täckeshängaren på boxdörren eller så hästen kommer åt den.

Krokar och upphängningsdon: Om hästen har grimma, var uppmärksam på att grimman inte fastnar i 
dessa. Undvik grimma i box.

Vikbar/svängbar krubba: Kontrollera att krubban alltid är i låst läge.

När ni lämnar stallet – kontrollera att boxar med hästar i, har dörrarna i stängt läge.

OBS: Vid färdigmontage: Kontrollera att ej farliga mått uppkommit mellan inredningens överkant och 
mot tak. Se särskilda bestämmelser enligt jordbruksverket.
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Mått-tabell för fronter med mittplacerad dörr

Ydre Safir

0.

Längd Front-

intervall

1.

Längd 

Golv-

skena

2.

Längd

Front-

galler

3.

Längd

Mitten-

profil

2830 - 3020 700 700 700

3020 - 3210 795 795 795

3210 - 3400 890 890 890

3400 - 3590 985 985 985

3590 - 3780 1080 1080 1080

3780 - 3970 1175 1175 1175

3970 - 4160 1270 1270 1270

4160 - 4350 1365 1365 1365

4350 - 4540 1460 1460 14601. 1.

3.

2.

3.

2.

Gäller ej inredning med fasta fästen.

Safir  - låg modell

0.

22

0.

Längd Front-

intervall

1.

Längd 

Golv-

skena

2.

Längd

Front-

galler

3.

Längd

Mitten-

profil

2450 - 2640 510 510 510

2640 - 2830 605 605 605

2830 - 3020 700 700 700

3020 - 3210 795 795 795

3210 - 3400 890 890 890

3400 - 3590 985 985 985

3590 - 3780 1080 1080 1080

3780 - 3970 1175 1175 1175

3970 - 4160 1270 1270 1270

4160 - 4350 1365 1365 1365

4350 - 4540 1460 1460 1460

4540 - 4730 1555 1555 1555

4730 - 4920 1650 1650 1650

1. 1.

3.

2.

3.

2.

Safir  - duo hög

0.



Mått-tabell för boxväggar

Ydre Safir

1.

2.

Gäller ej inredning med fasta fästen.
0.

0.

Längd 

Boxväggs-

intervall

1.

Längd skena

2.

Längd

Boxgaller

920 - 1015 890 890

1015 - 1110 985 985

1110 - 1205 1080 1080

1205 - 1300 1175 1175

1300 - 1395 1270 1270

1395 - 1490 1365 1365

1490 - 1585 1460 1460

1585 - 1680 1555 1555

1680 - 1775 1650 1650

1775 - 1870 1745 1745

1870 - 1965 1840 1840

1965 - 2060 1935 1935

2060 - 2155 2030 2030

2155 - 2250 2125 2125

2250 - 2345 2220 2220

2345 - 2440 2315 2315

2440 - 2535 2410 2410

2535 - 2630 2505 2505

2630 - 2725 2600 2600

2725 - 2820 2695 2695

2820 - 2915 2790 2790

2915 - 3010 2885 2885

3010 - 3105 2980 2980

3105 - 3200 3075 3075

3200 - 3295 3170 3170

3295 - 3390 3265 3265

3390 - 3485 3360 3360

3485 - 3580 3455 3455

3580 - 3675 3550 3550

3675 - 3770 3645 3645

3770 - 3865 3740 3740

3865 - 3960 3835 3835

3960 - 4055 3930 3930

4055 - 4150 4025 4025

4150 - 4245 4120 4120

4245 - 4340 4215 4215

4340 - 4435 4310 4310
23
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