
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timer för generell användning tillsammans med någon form av foderautomatik. Vi rekommenderar någon av de 

färdiga lösningar som Feed-x tillhandahåller , med grindöppningar från 3 till 15 meter med enlkelt eller dubbelt 

el-rep. Dessa upprullningslösningar finns att köpa separat till samma pris av ett helt system. 

De automatiska upprullare som finns på marknaden av olika fabrikat har ett gemensamt problem som leder till 

att upprullningen går alldeles för snabbt. Detta kan resultera i skador på både djur och material. Det finns också 

en risk att överbelasta timern (Tex. Elastiska elrepslösningar). Alla Feed-X upprullningslösnigar är designade för 

att ge en säker och lagom hastighet på grindöppningen. 

 

Timern är helt mekanisk och finns i två utföranden. 6 resp 12 timmars max fördröjning. Detta innebär att man 

varken behöver batterier eller kablar till enheten. 

 

Den är designad (tätad och ventilerad) på ett sådant sätt att regn och snö på verkar funktionen minimalt. 

Montering ska alltid vara så att ventilationshålen (sitter runt ”Timer vredet”) är monterade rakt neråt så att 

kondensvattnet kan rinna ut. 

Alla våra enheter är testade i minus 18 grader innan de skickas iväg till kund. 

 

Ett snabbfäste gör att det är mycket enkelt att flytta eller – om vädret är riktigt illa (typ isbark) kan enheten lätt 

tas in och tinas upp. Extra Snabbfästen kan köpas separat. 

 

Kroken klarar max 2 kg drag från ”handtaget”. Lätt att kolla upp med en vanlig  hö-våg. 

Krok – för höger eller vänster montage 
Slot för snabbfäste 

Tidsskala 
Timer vred 

Skena för montage på grindstolpe 
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Exempel på montage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning  

 

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 alt 12  timmar möjligt område. 

2. Vrid kroken medurs, tills den fastnar. 

3. Fäst grindhandtaget i kroken. 

4. Preparera avdelad hage med hö – Klart. 

 

Tips 

• Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att 

den fastnar i något under upprullning. 

• Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I 

så fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet. 

• OBS! För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube: 

Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q eller sök på Feed-X på Youtube. 

 

Tekniska data   

 

Hölje och krok i slagtålig ABS plast. 

Höjd : 125 mm Diameter : 72 mm Vikt : 0.15 kg 

Max totalt drag på krok : 2 kg 

 

I leveransen ingår monteringsskena och skruv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare material och info finns på vår hemsida. 
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Handtag med elrep. Ansluts till elstaket 
i ”andra” änden via någon form av 
upprullare. 

NOTERING 

Om något oförutsägbart händer – T.ex. att en häst springer rakt igenom en stängd grind, så kommer timern släppa kroken 

direkt utan att ta skada (sker vid en drag kraft av ca 15 kg i handtaget). 

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar 

och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL09. 


