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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.

• För att underlätta var olika grindar och fronter ska placeras finns dessa utmärkta på separat 
grindnummerritning över stallet. På denna finns också noterat grindens höjdläge med plus mått (+).

• Grindarna identifieras till rätt längd med hjälp av kundspecifik arbetsritning.
. Där framgår vilken längd och höjd en grind med ett visst nummer har. Plocklistan används också som 
ett stöd vid monteringen. Plocklistan visar också vilka tillbehör respektive grind har.
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Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar
Det finns ett flertal olika fästen för att kunna montera grindar på det vis som du önskar. Här följer först 
några olika typer av modeller innan vi går in på hur det monteras.

Monteringsbeskrivning – Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar.

Olika fästen

Klämfäste med två gångjärn.
Används som gångjärn till stolpe 
där två grindar ska vara 
upphängda.

Klämfäste med schackel.
Används tillsammans med 
snabblåset vid trånga passager.

Klämfäste utan gångjärn.
Används om inget gångjärn blir 
på motsatt sida om stolpe

Klämfäste med ett gångjärn.
Används som gångjärn till stolpe 
där en grind ska vara upphängd.

Alla klämfästen skruvas ihop med M10x25 och låsmutter.

Klämfäste med ovalt hål.
Används som låsände ej som 
gångjärn.

Låsholk fast
Används som låsände för 
snabblås. För fast montage 
mot stolpe eller vägg.

Låsholk med schackel.
Används som låsände för 
snabblås. För fast montage mot 
stolpe eller vägg.

Väggfäste gångjärn
Gångjärn för fast montage mot stolpe eller vägg
Finns i fyra längder: 525, 875, 1015 och 1175 mm
Mosvarar måtten vid montage med klämfästen.
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Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar
Det finns ett flertal olika fästen för att kunna montera grindar på det vis som du önskar. Här följer först 
några olika typer av modeller innan vi går in på hur det monteras.

Monteringsbeskrivning – Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar.

Olika fästen/beslag

Insticksjärn träfäste
Används till fasta grindar för 
infästning mot ex.vis trästolpe, 
trävägg & betongvägg

Insticksjärn vändbart
Används som gångjärn- eller 
låsände till grindar

Plattjärnsmutter
Används tillsammans med M12 
bult för att låsa fast insticksjärn 
i grindarna.

Insticksjärn YG-låset
Används som gångjärn till 
stolpe där en grind ska vara 
upphängd.

Insticksjärn stålfäste
Används till fasta grindar för 
infästning mot stålstolpe.

Utfyllnadsrör YG-låset
Används då ena änden görs 
som gångjärnsände.
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Plj.mutter och bult M12x35

Bult M16x55

Bult M16x55 och Mutter M16 loc

Utfyllnadsrör (ersätter YG lås vid fast montage)



Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar
Det finns ett flertal olika fästen för att kunna montera grindar på det vis som du önskar. Här följer först 
några olika typer av modeller innan vi går in på hur det monteras.

Monteringsbeskrivning – Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar.

Vanliga montagesatser

Sats fast montering

Art.nr: 802520

Sats gångjärn fast mont/YG-lås

Art.nr: 802530

Sats gångjärn snabblås

Art.nr: 802510

Snabblås öppn.grind

Art.nr: 802000
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Montera gångjärn

Monteringsbeskrivning – Gångjärn, lås och stolpfästen till grindar.

Montera på rätt höjd

Måttet 40 mm från stolpens ovankant till gångjärnets överkant ger 
samma nivå för stolpe och grind.

Tabell för att montera gångjärn (klammerhalvor) på rätt mått.

Mått ska vara utvändigt gångjärn. Alltså från underkant (nedtill) till ovankant 
(upptill).

Grindhöjd 620mm utv. X = 525mm utv.

Grindhöjd 970mm utv. X = 875mm utv.

Grindhöjd 1110mm utv. X = 1015mm utv.

Grindhöjd 1270mm utv. X = 1175mm utv.

Gångjärn för grindar i tre olika höjder

Ska grindarna monteras på flera olika höjder (ex.vis djupströ) gäller fortfarande 
samma inbördes mått mellan gångjärnen.

Insticksjärnet (1) med två hål monteras i låsrörets (2) över 
och underdel. Därefter förs insticksjärnen med låsröret 
monterat in i grindens rörändar och injusteras till rätt läge. 
Lås sedan fast med plattjärnsmutter (3)
och bult M12x35. Dubbla stoppjärn (4) monteras på låsröret 
med M8x60 och M8 mutter nyloc.
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YG-låset ställbar gångjärnsände

Monteringsbeskrivning – YG-låset ställbar gångjärnände

Balklåset med YG klykan nedtill monteras i de båda instickjärnen innan ”paketet” tryck in i rörändarna 
på grinden. Instickjärnen sätts fast med plj.mutter och bult enl. tidigare beskrivning.

Montera 1” röret med plattade ändar tillsammans med länkbult, ställmuttar och instickjärn innan 
”paketet” trycks in i rörändarna på grinden. Instickjärnet har två monteringslägen, välj det som passar 
bäst avståndsmässigt. Längden kan sedan anpassas med hjälp av ställmuttrarna samt även lutningen 
på grinden horisontellt.

Upptill. Nedtill..

YG-låset delbar grind

Upptill. Nedtill..

Delbar grind. YG-lås med balklås upptill.
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Snabblås – med schackel

Monteringsbeskrivning – Snabblås

Mellan övre och mittersta plattjärnen monteras fjädern med bricka på var sida. Närmast 
mittersta sätts låssprinten fast.

Här monterat med schackel som fälls ned när grinden öppnas för att skapa mer plats i 
öppningen. 

Låssprint
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YG Bom

Monteringsbeskrivning – YG Bom

YG Bommen består av två delar plus gångjärn och låsände. Längden bestäms av teleskopröret. Två varianter av 
gasfjäder förekommer beroende på vilken längd som avses är dessa olika kraftiga. Monteras med klämfästen 
mot stålstolpe eller färdigt beslag mot trästolpe. Använd bifogad sprint med fastsvetsad bricka på 
upphängningssidan.

Lås för bom i uppfällt läge. Lås för bom i nedfällt läge.

Rek. Höjd för överkant 
grind över skrapgång –
1000 mm
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YG Sväng

Monteringsbeskrivning – YG Sväng

Låsning med snabblås

(se tidigare beskrivning)

Växlas mellan öppen och stängd grind genom att roteras.

Finns i följande längder: 220-265, 265-310, 310-355 och 355-400 cm. Grinden är teleskopisk för att 
kunna justeras till exakt längd inom intervallet.

Motvikt, placering:
L: 100 cm upp till 

grindlängd 310cm

Motvikt, placering:
L: 120 cm från  
grindlängd 310cm

Rek. Höjd för centrum 
gångjärn (rörhylsa) över 
skrapgång – 1450 mm

Rek. Höjd för överkant 
grind över skrapgång –
1250 mm
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Plastskivor

Monteringsbeskrivning – Plastskivor

OBS! Låt inte plastskivorna 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.

Plastskivor till grindar finns i två std. storlekar, 1500x998 och 1200x998 mm. Beroende på grindens 
längd och höjd måste en del plastskivor kapas till rätt storlek innan montering. Skivorna kapas enklast 
med cirkelsåg med grovtandad klinga. 
Ingen passbit får bli kortare än 30 cm.

Skivorna bultas fast med vagnsbult M8x30. Bultsatser finns med olika många bultar i.
med följande art.nr 802600, 802610 och 802620. Är grinden så lång att flera skivor åtgår, används två 
skarvjärn (ett på var sida om skivorna) som bultas fast med M8x35.
På varje grind visar bulthålen var skivorna är tänka att skarvas. Skarvjärnens (plj. 40x5 mm) längd är 
910mm till grind med höjd 1110 och 1270 mm samt 750 mm till grindhöjd 970 mm.

Montera skivorna så att plastskivorna sitter på den sidan om fästena som djuren trycker mest på.

Exempelmontage:
Total skivlängd 1600mm, välj 1 st L:1200 + 1 st L:400 mm
Total skivlängd 1800mm, välj 1 st L:1500 + 1 st L:300 mm
Total skivlängd 3200mm, välj 1 st L:1500 + 1 st L:1200 + 1 st L: 500 mm (ej under 300mm)
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Ydre-Grinden AB Telefon: 0381-502 50
Rydsnäs Industriområde 3 info@ydre-grinden.se
570 61 Ydre www.ydre-grinden.se
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