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1. Onderdelen Bevestigingskit
Controleer of alle onderdelen (afb.1) aanwezig zijn in de
verpakking voor u begint met de installatie.
Op afb. 1 is 1 set afgebeeld , 1 doos bestaat uit 2 sets.
1 set voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde.
4x
4x
8x
2x
4x
4x

1671 Gelaste kruiskapbeugel 1½” x 1¼” THV
4127 Rond inzetstuk 1¼” (Ø42,4) grijs
4211 Sluitring M8 DIN125 8.8ev
4241 U-buis 1¼ (Ø42,4) THV t.b.v. Lely opbouwkit
11116 Dop moer M8 DIN1587ev
11118 Tapbout M8x55 DIN931 8,8ev

2. Montage kruiskapbeugels
Monteer de 4 kruiskapklemmen
(art.nr.: 1671) zoals aangegeven op
de 2 frames van het FeedStation.
Let op: Draai deze nog niet te vast

3. Montage U buis
Monteer de U-buis (art.nr.: 4241)
aan de kruiskapklemmen. Zorg dat
deze mooi in het midden is uitgelijnd. Nu kan het gedeelte van de
klem die aan het frame geplaatst is
vast aangetrokken worden.
Draai de bovenste kapbeugels nog
niet te vast aan zodat de U-buizen
nog naar voor en naar achter geschoven kunnen worden.
Let op: Monteer de klemmen recht
zodat de u-buizen horizontaal boven het FeedStation zitten, gebruik
desnoods een waterpas.
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4. Montage gaten.
Voor dat u de Lely unit kunt monteren dient er 1
extra gat geboord te worden. Zoals aangegeven
in afbeelding 4.

5. Montage Lely unit.
Plaats nu de Lely unit op de 2 U buizen.
Gebruik voor de voorkant de 2 buitenste montage gaten die in de u buizen zitten en voor de achterkant de 2 gaten in het midden.
Draai de bouten goed vast.
Nu kan de unit met de u-buizen nog naar voor en
achter geschoven worden voor de ideale positionering. Draai daarna ook de kapbeugels van de
kruiskapklemmen goed vast.

6. Afwerking
Slijp nu de uiteinden van de U-buizen af zodat
het een mooi compact geheel wordt. Vervolgens
kunnen de ronde inzetstukken gemonteerd worden.
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