Hundbur SMALL LT art nr 10010
Mått:dj:670 hö:500 br:423 Tröskelhöjd:140

Hundbur MEDIUM LT art nr 10011
Mått:dj:830 hö:675 br:495 Tröskelhöjd:110

Monteringssats för
SMALL LT art nr 10010
Toppskiva 312x385mm.
Golvskiva 385x660mm.
Plant sidostycke 647x498mm.
Kupat sidostycke 647x498mm.
Dörr främre 470x365mm.
Dörr bakre 340x365mm.
Gängad stång M8x 368mm.
Tröskelplåt

Monteringssats för
MEDIUM LT art nr 10011
1
1
1
1
1
1
2
1

Toppskiva 366x447mm.
Golvskiva 455x805mm.
Plant sidostycke 800x675mm.
Kupat sidostycke 800x675mm.
Dörr främre 536x440mm.
Dörr bakre 640x440mm.
Gängad stång M8x 431mm.
Tröskelplåt
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Skruvsats för 10010 & 10011:
Monteringsanvisning
1
Skruv 2,5 x 12 (till tröskelplåt) 2
Insexnyckel 31.-463161
1
Insatshylsa LB 1612826S
8
Spårmutter silver M6/16
10
Insexskruv svart M6 x 12
10
Hattmutter M8
4
Gasfjäder nr.10 beige / grå
1
Lås m 2st nycklar WL290
1
Låsplåt
U-bygel 4,38x40 cc.32
Hattmutter M8
Spännband

1
1
4
2

Bilden till vänster visar en Small LT i en Mazda CX-30
Bilden till höger visar en Medium LT i en Skoda Fabia gen III
20200423

Monteringsanvisning Artfex Hundbur 10010 & 10011
Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men video finns även på Youtube sök på Artfex

1.Montera ihop golvskiva (mönstrad sida uppåt) och sidostycken. (bild till vänster)
Buren är endast monteringsbar med välv sida till höger vilket innebär att den inte kan spegelvändas.
Golvskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn.
Skruvar från undersidan och försänkt mutter från ovansidan. Skruva fast men drag ej åt
2.Lägg nu dit tröskelplåten enl. bild upp till höger och skruva fast den i skivan med bifogade träskruv 2,5x12.

3. Montera nu den plana gaveln, se bild ner till vänster.
4. Montera nu även toppskivan som ska ligga ovanpå plattjärnen
Skruvar från undersidan och försänkt mutter från ovansidan. Skruva fast men drag ej åt

5. Tryck i insatshylsorna i den kortare men även i den långa dörrens öppna rörändar enligt bild ner till
vänster. (4st insatshylsor)
Tryck i insatshylsorna i sidostyckenas rörändar på insidan av gavlarna/sidostyckena enligt bild upp till
höger och ner till höger (4st insatshylsor)

6.Dörrmontering:
Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna,
TIPS! Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stången för att underlätta monteringen.
Håll dörren på plats
Slå stången försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gängorna på
stången kommer ut på andra sidan. Skruva på muttrarna på motsvarande sidor men drag ej åt detta
görs inte förrän moment 10.

7. Montering av gasfjäder
Gasfjädern är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge.
Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.
.
Tips 1: Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På
utsidan huvan finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små ”armar”. Dessa armar ska bäst
förklarat glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.
Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.
Montera först på gasfjädern på burgavels kula.
Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att
kulan möter gasfjäderns huva.
Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man
justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.
OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis
sin funktion.
Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under
metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan
gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.
Gasfjäderns uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion

9. Montering av burens evakueringslucka:
Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att
öppna så skruva bara av rattmuttrarna och man tar ut hunden via baksätet
Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den
monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.
För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men
drag ej åt än.
Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och
skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.

8. Montering av Lås
Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är
åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.
Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan.
För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren.
Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.
Skruva fast med stålbricka närmast hålet och den gul/guldiga muttern.
Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite
smörjning

10. Centrera nu golvskiva och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

11. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt
spänn även fast buren med säkerhetsselen som är ett tillbehör till buren.
Tänk på att till vissa bilar kan insynsskydd tas bort för att buren ska få plats.
Surrningsöglor kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta så kan
denna ligga ovanför ev surrningsöglor.

Skötselråd:
Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på
baksida låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & säkerhetssele
Till Small LT art nr 10010 & Medium Lt art nr 10011 passar stötfångarsskydd
Smal modell 40cm art nr 10015
Burkorkar säljs i 2-pack och passar burar, grindar och skyddsgallers nät

SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR
VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?
Burens plats är längst bak i bilen.
Vid en kollision blir kraften framåt enorm.
Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att
baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att
buren slungas framåt med sådan kraft att förare och
passagerare riskerar att skadas.
Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är
nedfällt för att man kanske kör något skrymmande
gods.
I detta läget kan det räcka med en kraftig
inbromsning för att bur och hund med förödande stor
kraft tränger i bilens förarutrymme
Denna olycksrisk kan förebyggas om buren
förankras med en krockgodkänd säkerhetssele
ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av
SP Statens tekniska forskningsinstitut.
Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en
Europastandard för förankring av last i bil.

Säkerhetsselen är utformad att passa samtliga
ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original
surrningsöglor.
Med i satsen så finns också två stycken
surrningsöglor av metall samt två stycken
surrningsöglor i samma materiel som
säkerhetsselen. Detta för att kunna komplettera om
det saknas i bilen
DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP
TILL DIN ARTFEXBUR

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare

