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Skötselråd
• Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling. 

Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 
korrosionsskyddet. Ex.vis kan så kallad ”vitblemma” (vitrost) uppträda på zinkytan vid fuktig 
väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen..

• Minst en gång per år bör inredningen rengöras och eventuella skador i ytbehandlingen lagas

• Speciellt utsatta delar, ex.vis där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin bör ses 
över noga och ev. ges extra ytbehandling utöver det skydd som varmförzinkningen ger.

Innan du börjar och skötselråd.

Innan du börjar
• Vid monteringsstart, se till att erforderliga verktyg och maskiner finns till hands.

• Monteringsbeskrivningarna visar hur de olika ingående detaljerna ska monteras. 
Måttuppgifter, ex.vis c/c mått för liggbåsavskiljare finns på separat planritning över stallet.
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Klammer, fästen och rör till liggbåsavskiljare
De klammer, fästen och rör som används till våra liggbåsavskiljare är återkommande i någon 
form till alla modeller. Det finns dock olika dimensioner för att passa till både 1½”-rör (ca 
50mm utv.) och 2”-rör (ca 60mm utv.) samt till våra stolpar där 70x70 och 80x80 är vanligast.

Monteringsbeskrivning – Klammer, fästen och rör till liggbåsavskiljare

Anslutningen av det längsgående nack-
röret av 1½”-rör mot tät gavelavskiljare 
eller vägg. Klammerhalvorna monteras 
ihop bult M10x30 M10x30 M10x30 M10x30 och låsmutteroch låsmutteroch låsmutteroch låsmutter.

Det längsgående nackröret av 1½”-rör 
monteras med klammer och bultar 
M10x30 M10x30 M10x30 M10x30 och låsmutter.och låsmutter.och låsmutter.och låsmutter. För rörets 
placering se diagonalmåtten för 
respektive avskiljare.

Längsgående rör skarvas ihop med 2-
delad skarvklammer. Anpassa skarven 
så att den inte krockar med liggbås-
avskiljare eller stolpe. Använd vagnsbult Använd vagnsbult Använd vagnsbult Använd vagnsbult 
M10x70 eller M10x80M10x70 eller M10x80M10x70 eller M10x80M10x70 eller M10x80 beroende på 
rörstorlek.

FyrbultsklammerFyrbultsklammerFyrbultsklammerFyrbultsklammer 2222----delad skarvklammerdelad skarvklammerdelad skarvklammerdelad skarvklammer

Väggfäste för nackbomsrörVäggfäste för nackbomsrörVäggfäste för nackbomsrörVäggfäste för nackbomsrör HattprofilHattprofilHattprofilHattprofil

Används för att fästa upp längsgående 
rör för att hänga upp frihängande 
avskiljare. Montera runt stolpe och fäst 
fast rör och hattprofil med u-bult och 
mutter M10M10M10M10.
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Frihängande förkortad liggbåsavskiljare 2”
Avskiljare som monteras på två längsgående rör. Rören monteras på nedgjutna stolpar med 
dimension 80x80 mm med placering enligt stolpplaceringsritningen.

Monteringsbeskrivning – Frihängande förkortad liggbåsavskiljare 2”

Två längsgående 2”-rör fästs mot de nedgjutna 
stolparna. Detta görs med hattprofiler om stolparna och 
u-bultar om 2”-rören och M10 mutter. 

Rören monteras på var sin sida av stolpen varav det 
nedre röret monteras mot liggbåset. Montering av 
liggbåsavskiljaren görs med u-bultar om de längsgående 
2”-rören.

HattprofilHattprofilHattprofilHattprofil
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Måttuppgifter till:
Frihängande förkortad liggbåsavskiljare 2”

Monteringsbeskrivning – Frihängande förkortad liggbåsavskiljare 2” – måttuppgifter.

Båsbredd 1250mmBåsbredd 1250mmBåsbredd 1250mmBåsbredd 1250mm

Liggbåsavskiljare L=1670mm

A = 2000mm (kant – c/c rör)

B = 1000mm

C = 170mm (golv – c/c rör)

D = 630mm (c/c rör)

Båsbredd 1100Båsbredd 1100Båsbredd 1100Båsbredd 1100----1200mm1200mm1200mm1200mm

Liggbåsavskiljare L=1670mm

A = 1900mm (kant – c/c rör)

B = 1000mm

C = 170mm (golv – c/c rör)

D = 630mm (c/c rör)

Båsbredd 1000mmBåsbredd 1000mmBåsbredd 1000mmBåsbredd 1000mm

Liggbåsavskiljare L=1470mm

A = 1800mm (kant – c/c rör)

B = 1000mm

C = 170mm (golv – c/c rör)

D = 630mm (c/c rör)

Båsbredd 900mmBåsbredd 900mmBåsbredd 900mmBåsbredd 900mm

Liggbåsavskiljare L=1270mm

A = 1550mm (kant – c/c rör)

B = 1000mm

C = 170mm (golv – c/c rör)

D = 480mm (c/c rör)

Båsbredd 1250mmBåsbredd 1250mmBåsbredd 1250mmBåsbredd 1250mm

Förhöjd liggbåsavskiljareFörhöjd liggbåsavskiljareFörhöjd liggbåsavskiljareFörhöjd liggbåsavskiljare

Liggbåsavskiljare L=1670mm

A = 2045mm (kant – c/c rör)

B = 1300mm

C = 170mm (golv – c/c rör)

D = 730mm (c/c rör)

OBS!OBS!OBS!OBS!

C-måttet 170mm gäller endast 
när båspallsmatta eller madrass 
inte används.

Används båspallsmatta eller 
madrass ökas C-måttet med 
mattans tjocklek

5



Golvmonterade liggbåsavskiljare 2”
Avskiljare som monteras direkt på betonggolvet med sex stycken expanderbultar M12x120M12x120M12x120M12x120. 
Kan kompletteras med bogplanka. Ett främre rör och en nackbom monteras även på 
avskiljarna.

Monteringsbeskrivning – Golvmonterade liggbåsavskiljare 2”

Minst en stödstolpe monteras på vart 5:e 
bås. Monteras med fyrbultsklammer mot 
det främre röret och bultas fast i golvet 
med expanderbult.

Avskiljare sedd bakifrån. Här är nackrör
och frontrör monterat med fyrbults-
klammer. Notera även det röda strecket 
på golvet som använts som hjälplinje vid 
monteringen av liggbåsavskiljarna.6



Måttuppgifter till :
Golvmonterade liggbåsavskiljare 2”

Monteringsbeskrivning – Golvmonterade liggbåsavskiljare 2” – måttuppgifter.

Båsbredd 1100Båsbredd 1100Båsbredd 1100Båsbredd 1100----1250mm1250mm1250mm1250mm

Liggbåsavskiljare L=1820mm

A = 1980mm (kant – mot rör)

B = 1050 mm (ställbart)

C = 2000 mm (ställbart)

Båsbredd 1000mmBåsbredd 1000mmBåsbredd 1000mmBåsbredd 1000mm

Liggbåsavskiljare L=1620mm

A = 1780 mm (kant – mot rör)

B = 880 mm (ställbart)

C = 1800 mm (ställbart)

Båsbredd 900mmBåsbredd 900mmBåsbredd 900mmBåsbredd 900mm

Liggbåsavskiljare L=1420mm

A = 1580 mm (kant – mot rör)

B = 730 mm (ställbart)

C = 1550 mm (ställbart)

Båsbredd 1250mm Förhöjd liggbåsavskiljare för korBåsbredd 1250mm Förhöjd liggbåsavskiljare för korBåsbredd 1250mm Förhöjd liggbåsavskiljare för korBåsbredd 1250mm Förhöjd liggbåsavskiljare för kor

Liggbåsavskiljare L=1820mm

A = 1980 mm (kant mot rör)

B = 1040 mm

C = 2100 mm (ställbart)
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Bogplanka till golvmonterade liggbåsavskiljare 2”

Monteringsbeskrivning – Bogplanka till golvmonterade liggbåsavskiljare 2”

Montera vinkeljärnet som medföljer avskiljaren på fotplattan. Lägg bogplankan på vinkeljärnet och 
borra från baksidan av vinkeljärnet och rakt genom bogplankan. Använd vagnsbult som försiktigt 
knackas dit för att fästa i bogplankan. Skruva fast allt med mutter på baksidan. 

OBS! Skarvning av bogplankan måste alltid ske vid en avskiljare, aldrig mellan avskiljare.

8



Plastplank framför liggbås

Monteringsbeskrivning – Plastplank framför liggbås

OBS! Låt inte plastplanket utsättas för solsken, onormal värme eller kyla innan de monteras. 
Helst ska plastskivorna förvaras minst ett dygn i samma temperatur och miljö som de senare 
ska vara monterade i.

• Stolparna består av U-balk 50 mm och gjuts ner, som standard på c/c 1500 mm men måttet 
kan variera vid ex.vis radavslut eller vid bärande stolpar. För exakta mått se separat gjut- och 
stolpplaceringsritning.

• Vid enkelstolpe vänds stolpen så att de påsvetsade järnen gjuts ner. Vid dubbelstolpe 
placeras U-balkarna rygg mot rygg. Då ska den ena stolpen ha de påsvetsade järnen neråt och 
den andra vänds med järnen uppåt.

• Plastplankorna kapas till rätt längd och monteras i U-balkarna, 4 st på höjden. Upptill 
monteras en krönlist, som för bästa utseende monteras löpande utan avbrott över U-balkarna.

• Lås plastplankorna mot U-balkarna med bult M8x60
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Tät gavelavskiljare
En tät gavelavskiljare består av

2 st Stolpar 70x70 längd 1500 mm alt. 1700 mm med påsvetsade fästen för plastskivan.

2 st Plastlock 70x70.

2 st 2”-rör (60,3mm) längd 1710 mm (std) alt. 1830 mm med påsvetsade fästen för plastskivan.

4 st Klämfästen med påsvetsad rörstos.

4 st Klämfästen med eller utan påsvetsade gångjärn

8 st Bult M10x25 inkl låsmutter

1 st Plastskiva 2000x1200x15mm

Erf vagnsbult M8x30 inkl mutter

Monteringsbeskrivning – Tät gavelavskiljare

OBS!OBS!OBS!OBS! Låt ej plastskivorna utsättas 
för solsken, onormal värme eller 
kyla innan de monteras. Helst bör 
plast-skivorna förvaras minst ett 
dygn i samma temperatur och 
miljö som de senare ska vara 
monterade i.

Plastskivorna har std.storlekar på 
2000x1500 mm alt. 2000x1200mm 
Beroende på gavelBeroende på gavelBeroende på gavelBeroende på gavel----avskiljarens avskiljarens avskiljarens avskiljarens 
längd, höjd samt båspallens lutning längd, höjd samt båspallens lutning längd, höjd samt båspallens lutning längd, höjd samt båspallens lutning 
måste skivan tillpassas vid måste skivan tillpassas vid måste skivan tillpassas vid måste skivan tillpassas vid 
monteringenmonteringenmonteringenmonteringen.

Skivorna kapas enklast med en 
cirkelsåg med grovtandad klinga.

1. Stolparna gjuts ner med c/c-mått och höjdmått enligt separat ritning för stolpar. De två stolparnas 
påsvetsade fästen för plastskivan ska vara riktade mot varandra. Stolparna vänds så att avståndet mellan 
skivfästet och stolpens överkant är 480 mm.

2. Det nedre röret monteras mellan stolparna med klämfästen vars rörstos sticks in i rörändarna. 
Klämfästen med eller utan gångjärn monteras på andra sidan stolpen. Lås klämfästena runt stolpen 
med M10x25 och låsmutter. Avståndet mellan båspallen och röret bör vara ca 40mm och följa 
båspallens lutning. Avståndet får inte vara så stort att djur kan fastna med klövar eller ben

Nedre fäste Övre fästeKlämfäste med rörstos
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Tät gavelavskiljare

Monteringsbeskrivning – Tät gavelavskiljare

3. Montera det övre röret på samma sätt men i nivå med stolparnas överkant. Klämfäste med eller utan 
gångjärn monteras även här beroende på om en grind ska monteras mot stolpen.

4. Mät in och kapa till skivan som sedan fästs med vagnsbult M8x30. Placera skivan på den sidan om 
fästena som djuren trycker mest på.

5. Montera de svarta plastlocken i ovankant på stolparna med gummiklubba eller träklubba.
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Ydre-Grinden AB Telefon: 0381-502 50

Rydsnäs Industriområde 3 info@ydre-grinden.se
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