
EasySwing Mini bruks- och monteringsanvisning 
 
EasySwing Mini -borstsystem är avsett för självständig ryktning av djur både inom- och utomhus och lämpar 
sig för bruket året runt.   
Leveransinnehåll: 
  1 st. väggfäste (1)   3 st. viktringar (4)  
  1 st. borstarm (2)   1 st. spännskiva (5) 
10 st. borstenheter (3)   5 st. M12-skruvar + brickor (6)                                         6 st. distansringar (4)  
                     

 Montering av borsten:  
Trä den första borstenheten på cylindern (borstenhetens plugg går i spåret på cylindern). Därefter kommer en 
distansring och sedan en annan borstenhet. Fortsätt på detta sätt tills den sista borstenheten når änden av 
cylindern eller möjligen något över den. Placera spännskivan på änden av cylindern och fäst skivan med en 
M12-skruv, en bricka och en låsbricka.  Dra åt skivan mot änden av cylindern. 
 
Upphängning: 
Borsten monteras c. 20 cm högre på väggen än djurets mankhöjd. Avståndet ska mätas från borstarmens led. 
För växande djur kan höjden av leden vara högre. Det är möjligt att justera borstens höjd för 20 cm, 5 cm åt 
gången utan att väggfästet behöver lösgöras. Observera detta när du planerar väggfästets montering.   
Väggfästet lämpar sig som sådan för planytor som trä- eller betongväggar. För olika slags pelare och 
konstruktioner i kättar finns det färdiga monteringssatser som tillbehör. Naturligtvis kan du också bygga dem 
själv.  Det är viktigt att väggfästet är monterad tillräckligt hållbart så att den inte börjar röra sig inom tid.   
Hur fast du ska fästa koryktborsten beror naturligtvis på djuren som använder borsten.  
När väggfästet är fastskruvat, lyfts borstarmen på väggfästet och fästs från sidan med M12-bultar. Skruva bultar 
löst i början och skruva dem fast till slut.   



Extravikt till borsten: 
3 stycken av EasySwing Mini -borstsystemets distansringar är viktringar av metall. Extravikten i borsten ökar 
borstningens intensitet och gör att borsten rör sig långsammare.  
Borstningens intensitet kan justeras genom att placera viktringar på olika sätt. Ju lägre ner (längre bort från 
leden) placerar du ringarna, desto mer ökar borstningens intensitet. Genom att placera viktringar högre (närmare 
leden) kan du minska intensiteten. 
 
Användning och underhåll: 
Borstsystemet ställer sig så småningom på plats. Efter några veckors bruk kontrollera alla skruvar och 
dra dem åt vid behov. 
Garanti: 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material-och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan 
omkostningar, men kunden står för installationen. 
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