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DELAR SOM INGÅR (pinnfront) 

NR ART.NR BESKRIVNING 

1 910710 Instick 50x4 rör höger 

2 910715 Instick 50x4 rör vänster 

3 910705 Instick 50x4 rör mitten 

4 105100 Klammer enbults par 1½"x1½" 

5 910700 Utfyllnadsrör pinnfront 940mm 

6 400228 Bult M6S M10x90 

7 400808 Mutter M10 M6Lm nyloc FZV låg 

8 401110 Franskskruv M10x65 T6S FZV4.6 

9 400226 Bult M6S 10x80 FZV 8.8 

 

DELAR SOM INGÅR (självstängande) 

NR ART.NR BESKRIVNING 

1 552020 Lås till klyka självstängande 

2 552030 Plastkona till reglagerör 

   

4 992110 Rör till gaffel 

5 914059 Nackrör 1 1/4" 

6 992070 Låsbleck reglagerör 

7 992040 Rörhylsa 

8 400651 Vagnsbult M10x65 

9 400808 Mutter M10 M6Lm nyloc FZV låg 

10 400178 Bult M6S 8x90 FZV 8.8 

11 400204 Bult M6S-H10x25 FZV 8.8 

12 400806 Mutter M8 M6LM nyloc A2 låg 

13 401797 Stoppskruv M8x10 A2 spetsig 

14 540099 Gummidämpare 

15 400825 Skruv RTS STÅL FZB 5.5 x 16 

16 992090 Dämpning till klyka självst. 

17 521000 Rör galv. ¾" 26.9x2.65 
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NR ART.NR BESKRIVNING 

18 992070 Låsbleck galvat 

19 992050 Reglagehandtag 

20 992060 Låsring reglagerör 

21 530045 Boxlås lilla modellen 

22 400105 Bult M6S 6x30 FZB 8.8 

23 400804 Mutter M6 ML6m nyloc FZV låg 

24 400760 Mutter M10 M6M FZV 

25 530350 Gummihandtag Ø19*105  HT37 

26 400150 Bult M8x20 

27 401850 Stoppskruv M10x20 MSK6SS A2 

28 106800 Reglagerörssats 

29 400455 Bult M6SF TT M8x20 FZB 

 
 

 

INNAN DU BÖRJAR 
För att montera ätfronterna behöver du följande verktyg:  

• Hylsnycklar/blocknycklar, alternativt mutterknack. 

• Borrmaskin och borr Ø10. 

• Hammare/gummiklubba. 

• Vinkelslip med kapskiva. 

 

OBS! Tänk på att detta är en generell monteringsbeskrivning. Då alla stall är unika kan vissa av 

momenten i beskrivningen skilja sig från verkligheten. Har du funderingar kring monteringen? Tveka 

inte att höra av dig till oss.  

Vid galvanisering kan det fastna lite extra material på delarna. Vanligast är att det sitter en ”droppe” i 

borrade hål eller andra håligheter. För att alla delar ska passa kan du behöva borra ur dessa.  

Vid åtdragning av rostfria skruvar och muttrar är det viktigt att smörja dessa innan, annars riskerar 

man att dessa skär ihop. Både vanlig smörjolja och kopparpasta fungerar bra för detta. 

 

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. 
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STEG 1 

Börja med att passa in det första insticket. Var noga med att fästörat ska peka uppåt på det nedre 

insticket och nedåt på det övre. 

Se också till att ha ett tillräckligt mellanrum mellan instick och betongkanten. Ett avstånd på 20 mm 

säkerställer att fukt och damm inte fastnar och orsakar rostskador. Dra inte åt skruven helt, insticket 

ska kunna justeras in senare. Borra ett hål på Ø10 genom stolpen.  

Instick skruvas med bult M10x90 och låsmutter. 
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STEG 2 
Skjut in motsvarande instick i fronten som ska monteras. Skjut sedan på fronten på det instick som 

fästs på stolpen. 
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STEG 3 
Om ytterligare fronter ska monteras efter varandra ska instick med dubbla rörändar användas.  

Var uppmärksam på hur fästöronen hamnar.  
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STEG 4 
Passa in fronten så att den ligger så plant som möjligt. Distanser av brädor eller muttrar kan läggas 

mellan front och foderbordskant för att underlätta detta. 

Borra resterande Ø10 hål för de tre andra insticken. Skruva fast insticken med bult M10x90 och 

låsmutter. Dra även åt bulten som håller det första insticket. 
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STEG 5 
Fronten går nu att skjuta i sidled på insticken. För att undvika farliga mått på öppningar är det viktigt 

att mäta dessa ordentligt innan fronten skruvas fast. Rekommenderad största öppning 110 mm. 

Beroende på längden på fronten levereras den med antingen ett eller två utfyllnadsrör.  Om två rör 

används ska dessa klamras på varsin sida om fronten.  

Då alla stall ser olika bör front och utfyllnadsrör provmonteras så alla mått är godkända innan du 

borrar hål för skruv genom frontens förborrade hål och insticken. 
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STEG 6 (gäller vid montering mot trästolpe) 
Vid montering mot trästolpe ska bulten bytas ut mot franskskruv 10x75. 

I dessa fall ska båda hålen på insticken användas för infästning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ydre-grinden.se


ÄTFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre | 

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 9 

 

 

STEG 7 (montering av självstängande grind) 
Börja med att snäppa fast plastdämpningen (16) på stängningsröret. Dessa ska sättas på den 
bredaste delen av toppen. Lättast är att trä på ena kanten av dämpningen och sedan använda en 
bred platt skruvmejsel eller dylikt för att bända över den motsatta sidan. 
Gummidämpare (14) fäster du med skruv RTS FZB 5.5 x 16 (15) 
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STEG 8 (montering av självstängande grind) 
Beroende på längder på fronter samt indelning av grupper i stallet kan reglageröret (17) antingen 
behöva kapas eller skarvas. Skarvning sker med skarvhylsa som ingår i reglagerörssats 106800. 
Skarvhylsan skruvas i vardera rör med medföljande självgängande skruv. Förborrning i rören med ett 
Ø7 borr krävs. 
För varje öppning ska en plastkona till reglagerör (2) träs på reglageröret. Skruva inte fast konerna 
än. Notera att konan har en halva som är högre. Denna ska sitta vänd mot sidan av öppningen med 
breddjustering. 
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STEG 9 (montering av självstängande grind) 
Trä gaffeln på stängningsröret över toppen på fronten och reglagerör. Rörhylsa (7) ska sitta i hålet 
mitt på stängningsröret. Om extra galv har fastnat i hålet för rörhylsa (7) kan det behöva borras ur för 
att den ska passa. Stängningsrör skruvas fast med vagnsbult M10x65 (8) och 
mutter M10 M6Lm Nyloc FZV låg (9). 

 

 
 

OBS! När fronten monteras vid foderbordet ska alltid sidan med motvikt och skyddsbågar sitta på 

foderbordssidan. 
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STEG 10 (montering av självstängande grind) 
För att montera den gula låsklossen (1) kan de båda gaffelhalvorna på stängningsröret behöva 
bändas ut en aning. Notera hur klossen är vänd! 
Skruva ihop de båda gaffelhalvorna med den långa rörhylsan (4), bult M6S 8x90 FZV 8.8 (10) 
och mutter M8 M6LM nyloc A2 låg (12). 
Konerna låser du nu med stoppskruv M8x10 (13). Passa in konerna så att stängningsröret hamnar 
lodrätt i stängt läge.  Var noga med att alla koner monteras i linje med varandra och inte sitter 
roterade gentemot varandra runt reglageröret. Om inte detta görs kommer det skapa problem vid 
låsning och öppning.  
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STEG 11 (montering av självstängande grind) 
Bredden på ätöppning kan justeras i tre lägen (2 lägen på 500-modellen): 
750: 190mm – 220mm – 250mm 
600: 160mm – 190mm – 220mm 
500: 150mm – 180mm 
Nackrör 1 1/4" (5) skruvas fast med bult M6S-H10x25 FZV 8.8 (11) och mutter M10 M6Lm Nyloc FZV 
låg (9). 
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STEG 12 (montering av självstängande grind) 
För varje grupp behövs ett reglagehandtag för att kunna låsa och öppna ätplatserna. 
Handtaget placeras oftast i en av gruppens ändar men kan även monteras mitt i om behov finns. 
Låshandtaget levereras i en egen sats med alla nödvändiga infästningar. Handtaget kan monteras 
både i höger- och vänsterutförande. Vid låsning/öppning vrider man handtaget 180° tills det klickar i 
hålet på motstående sida. 
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MONTERINGSHÖJDER 
Bilden visar rek. höjder för montering av 
fronterna. 
 
För vuxna djur 1100 – 1250 bås 
A = 1500 mm 
B = 1110 mm (fronten) 
C = 450 mm 
 
För mindre djur 900 – 1000 bås 
A = 1400 mm 
B = 1110 mm (fronten) 
C = 350 mm           
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