Montage Handleiding
Let op: de paletten niet stapelen!

Kraiburg koematras WINGFLEX
Voor het welzijn van de dieren is gebruik van een beetje zaagsel of stro nodig om
vochtigheid te voorkomen.
Voorbereidingen:





De ondergrond, het betonvlak dient vlak en niet te ruw te zijn.
Er dient minimaal 3% afschot in het eiland te zijn
Het eiland dient droog en schoon te zijn
De temperatuur van de matten dienen gelijk te zijn.
Minimaal +5 graden Celsius en Maximaal +30 graden Celsius

1. Alle matten in de boxen leggen met de bevestigingpunten aan de voorzijde. Let
daarbij op: vanuit het midden van het eiland uit werken en bij de achterzijde van de
mat
0-3 cm ruimte houden. Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle
vleugelprofielen in de juiste richting liggen. Tussen elke mat de 2 pashoutjes
plaatsen voor de juiste afstand van de profielen

2. De pashoutjes plaatsen , één aan voorzijde en één aan achterzijde, eerst gehele
eiland uitleggen. Smalle zijde van het pashoutje is voor profiel 84mm, de lange kant
van het pashoutje is voor profiel 134mm
3. Profielen plaatsen
 Afgeschuinde kant naar achteren plaatsen
 Profiel valt in de vertanding van de mat
 Profiel ligt onder de boxafscheiding +- 8cm

4. Alle profielen boren en bouten plaatsen (voorste uitsparing niet gebruiken) maar nog
niet vastdraaien

Boren

Plug erin slaan

Houtdraadbouten plaatsen
Maar nog niet vastdraaien

5. Eerst de zijkanten van het eiland vastzetten.
Met profiel (NB standaard worden geen profielen meegeleverd voor de zijkanten van de
eilanden)
Het profiel passend maken, let hierbij op dat er max.
3 cm van het profiel mag worden afgesneden.
De voet van het profiel moet volledig in tact blijven

Zonder profiel

De ideale positie voor de bout

Max 4 cm

Rand op 3 plaatsen met de houtdraadbouten
vastzetten.

Max. gedeelte wat weggesneden mag
worden

6. Daarna de overige profielen (welke zijn geboord en de bouten zijn geplaatst), en de matten
vastzetten, let op vast is vast, niet te strak vastschroeven.
Het profiel:
Het profiel met de voorgemonteerde bouten (5 x ) vastzetten.
Voorste uitsparing niet gebruiken.

Daarna de matten aan de voorzijde bevestigen:

Boren

Plug erin slaan

Houtdraadbouten
+ moer vastzetten

7. Montage van de Wingflex matten bij R-boxen
Matten:
Bij het wegsnijden van de zijkant van de
mat, kan tot maximaal 3 cm worden
weggesneden

Veel succes met de montage en de aankoop van de Kraiburg WINGFLEX matten!

