
FUNBAR STATION®

op

plastlåg fjernes

ned

5 cm paprør kan 
evt. fjernes for at 
fritlægge baren

Ansvarsbegrænsning
For mangler ved produktet og skader, der skyldes mangler 
ved produktet, hæfter producenten, henholdsvis sælgeren, i 
det omfang producenten, henholdsvis sælgeren, er ansvarlig 
efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. 
Erstatningsansvaret kan i intet tilfælde overstige købssummen for 
det mangelfulde produkt.

Producenten, henholdsvis sælgeren, er i intet tilfælde ansvarlig for 
driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Producenten, henholdsvis sælgeren, er i intet tilfælde ansvarlig for 
skader på produkter, der fremstilles af køberen eller for skader på 
produkter, hvori købers produkter indgår.

 

Opstilling
FUNBAR STATION® samles i henhold til den vedlagte samlevejledning

FUNBAR STATION® placeres mest hensigtsmæssigt i grisenes aktivitetsområde.

Det et vigtigt, at spalteankeret har mest mulig berøringsflade med spaltebjælkernes 
underside. 

Spalteankerets retning modsvarer håndtagets retning, og det skal stå på tværs af 
spaltebjælkernes længderetning.

Møtrikken øverst på gevindstangen spændes, når spalteankeret er placeret korrekt. 
Møtrikken efterspændes med en fast nøgle (17’’), så FUNBAR STATION® er godt 
spændt fast.

VIGTIGT: Kontroller at håndtaget går på tværs af spalteåbningen. Møtrikken og 
dermed spalteankeret skal være godt spændt fast.
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FUNBAR STATION®

Indstilling
Afstanden mellem FUNBAR STATION®’s fod og kanten af cylinderen (åbningen) 
kan justeres. 

Hvor stor åbningen skal være afhænger af meget………..

Følgende strategier kan anbefales

Fuld åbning = 15 cm
Hvis der er begyndende halebid i stierne og grisene har behov for mange 
mineraler og meget rodemateriale.

Mindste anbefalede åbning = 5 cm 
Hvis FUNBAR STATION® står permanent i en sti, og den anvendes til aktivitet og 
tildeling af rodemateriale.

Jo mindre åbning desto mindre forbrug er der af de medfølgende stænger 
(MINABAR og FIBERBAR).

Forbrug af stænger
kan variere meget på grund af forskellige størrelser på grisene, antal grise pr. sti 
og andre individuelle forhold.
Der medfølger 3 afstandsstykker på hhv. 3 , 5 og 7 cm, der placeres mellem 
bunden og vingen. Disse stykker kan sættes sammen, så den ønskede åbning 
opstår:

  Placering af 
 afstandsstykker

 Åbning   3 eller 5 cm 7 eller 8 cm 10, 12 eller 15 cm

MINABAR     ca. 14 - 21 dage ca. 7 - 14 dage ca. 2 - 7 dage

FIBERBAR    ca. 7 - 14 dage ca. 3 - 7 dage ca. 1 - 3 dage

VITABAR  Er under afprøvning

De første stænger kan forsvinde hurtigere på grund af nyhedens interesse.
Husk: de afstandsstykker, der ikke bruges til åbning, skal placeres i toppen af stangen


