


KONSTRUKSJON OG MATERIELL. 
 
AST Båsrein er konstruert for lett tilpassing til dyra. Materialet er valgt med omhu for å få 
båsrein lett, solid og stabilt. 
 
Handtak, skjøterør og u-klammer til vakuumrør er utført i galvanisert stål for sikkerhet og 
styrke. Dette skrues godt sammen og er ikke beregnet for regulering etter det er montert. 
 
Rørholder, forlenger, firkantrør, flatjernforlenger og strømbøyle er i syresterk og  
spesialherdet aluminium. Dette gir en lett, men samtidig solid og stabil konstruksjon. 
 
Isolatorene er støpt i slagfast og godt isolerende plastmateriell for å hindre krypstrøm.  
Hovedisolatorene er støpt fast på 10 mm aluminium som samtidig er en regulerbar  
forlenger. Strømbøylene er konstruert for at den lett kan svinge tilbake til riktig posisjon  
om den berøres. På hver ende er det påsatt en plastisolator som vil forhindre støt i  
sideretning og forhindre skade på f.eks. ansikt og øyne, om røkter går inn i båsen uten å 
slå strømbøylen opp. Lengden på strømbøylen, er på grunn av fare for spenetråkk,  
øket fra 55 cm til 63 cm.  Dette ble spesielt nødvendig etter at normal båsbredde økte  
fra 100 - 110 cm til 120 - 130 cm. 
 
Reguleringsskruene for høyde og lengderegulering av strømbøylen kan fåes i helt rustfritt 
materiale.  
 
 
MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. 
 
Båsrein er mest beregnet for mjølkedyr og monteres for det meste på  
mjølkeanleggets vakuumledning. Ved å oppgi materiale og størrelse på ledningen   
vil nødvendige u-klammer følge med. Der det er plastledning eller ungdyr kan takfester 
brukes. 
 
Utgangspunkt for montering er følgende ferdige mål: 
 
1. Avstand fra båsfront min. 60 cm,  maks 80 cm,  men ikke nærmere gjødselrist  
 enn 1 m. 
 
2. Strømbøylen skal kunne reguleres i høyden slik at den alltid kan være minst  
 5 cm over ryggen på så vel liten som stor ku. 
 
Ut fra disse forutsetninger kan montering begynne. 
 
Det monteres rørholdere (med vingeskrue ned mot båsen) mellom annenhver ku.  
På den ene enden av rekka monteres forlenger m/strømbryter. Handtak for å svinge 
strømbøylen opp settes på til slutt i den enden av rekka som er mest hensiktsmessig  
for betjening. 
 
Viktig:  Skru rørholderen godt fast til vakuumrør eller i takfeste! 



Bærerøret, 1/2" lett galv. stålrør eller 20 mm tykkvegget aluminiumsrør (som kjøpes lokalt) 
tres gjennom plastisolatoren på forlengeren i rørholdenen. 
 
På bærerøret festes nå holder (vingeskrue ut mot rista) for strømbøyle over hver ku.  
La alle holdere m/forlenger henge løst ned til hele rekken er montert. Vurder størrelsen 
(lengden) på dyra og se om holderen peker ned ca. over hårsvivelen bak bogen på kua. 
(Er den lenger bak vil ofte kua fly fram om hun får et strømstøt.)  
 
Hele rekka kan nå justeres til et gjennomsnitt for dyras størrelse. Det gjøres ved å løse på 
de rustfrie vingeskruene i rørholderen. 
 
OBS!   Hele rekka skal være rett i høyde og sideretning, men kan skrå inn mot båsfronten 

om det er gradvis mindre dyr i ene enden på fjøset. (f.eks ungdyr). 
 
Når dette er klart skal alle vingeskruer skrues fast til med hand. (Uten verktøy).  
Strømbøylen henges opp i flatjernforlengeren som klemmes sammen og justeres i riktig 
høyde (5 cm over kua). Om det er en stor ku kan holder for strømbøyle skrues fast litt på 
skrå bakover. Ei lita ku litt på skrå forover. På gjennomsnittsstørrelse skal strømbøylen 
henge rett ned. Dette avgir ballansepunktet for hele rekka. Om dette ikke gir rett balanse 
mellom store og små dyr, må hele rekka justeres mot båsfront eller gjødselrist.  
All etterregulering kan lett utføres da vi bruker rustfrie u-klemmer og greie vingeskruer. 
 
Merk!   Båsrein skal kontrolleres minst 2 ganger pr. år og alltid ved skifting av dyr. 
             Er det ungdyr på bås, skal kontrollen være kontinuerlig. 
 
Båsrein er beregnet på tilførsel av strøm fra strømapparat med maks spenning 3000 volt 
og innpulsenergi på 0,1 joule. 
 
Tilkobling skjer ved godt isolert strømkabel som aldri må føres i nærheten av  
vakuumledning eller vannledning. (Minimumsavstand 200 mm.)  Ledningen festes helst i 
taket og føres fra taket stramt rett ned til Båsrein`s ledningsklo. Ved evt. sig ved dårlig  
fastfesting av holder eller takfeste, vil strømledningen gli ut av Båsrein`s strømbryter. 
 
Vær oppmerksom på at etter ca. 8 dagers bruk kan båsrein stå frakoblet strøm inntil noen 
dyr har lagt gjødsel i båsen. Da kan strøm settes på et par dager igjen osv. 
 
Under mjølking slås hele rekka opp og låses med håndtaket mot rørholderen på den ene 
siden. 
 
Ved sykdom, kalving osv. skal strømbøyle med forlenger fjernes. Dette gjøres uten bruk av 
verktøy, i det vingeskruen løses og flatjernet m/strømbøyle tas ut fra holderen . 
 
Vi ønsker deg lykke til med den nye medhjelperen i fjøset og ber om at du passer godt på, 
slik at ikke bare du, men også dine dyr blir tilfreds med det nye hjelpemidlet. 
 
Husk:    Tilfredse dyr får du med rene båser. Nervøse dyr får du om du ikke 

       passer på den nye tjeneren din! 



Det norskproduserte produktet for renere båser er blitt et begrep innen norsk og  
svensk mjølkeproduksjon. 
 
Hva er så AST Båsrein - og hva består det av? 
 
Kjært barn har mange navn heter det, og det samme gjelder vårt båsrein. Vi finner  
det derfor riktig, for å eliminere evt. feiltolkninger, å spesifisere ulike navn som kan  
bety det samme: 
 
 
Båsrein                     : - Kutrener - kudressør - kurein m.m. 
 
Strømbøyle               : - Bom - "Kleshenger" - ryggbøyle osv. 
 
Holder f. strømbøyle: Firkantrør m/flatjernforlenger  m/1/2" rustfrie u-klammer. 
 
Handtak                     : - Løftehantak - svinghandtak - betjeningshåndtak. 
 
Strømapparat            : Spenningsgiver - strømgiver. 
 
Rørholder                  : - Oppheng - bærearm - firkantrør m/u-klammer. 
 
Forlenger                   : Dette er : 10 mm. aluminiumsbolt påstøpt plastisolator  

            som holder  bærerøret. 
 
Bærerør                      : 1/2" galv. - eller 20 mm tykkvegget aluminiumsrør. 
 
Skjøterør                    : For å koble 2 eller flere bærerør sammen. 
 
Båsfront                     : - Brystvern - bogstøtte - forhekk. 
 
Gjødselrist                 : - Bakre båskant - skantil. 
 
Bogen                         : Manke  - skulder. 
 
 
AST Båsrein er en viktig medhjelper til å holde båsen ren for skitt og urin. Dette  
foregår ved at kua lærer å gå bak i båsen når den "slår kul på ryggen" for å gjøre sitt  
fornødende. Dette på grunn av å ikke få "støt" av strømbøylen som henger over 
ryggen. Gjødsla kommer derfor lenger bak, - og ut av båsen. 
 
En viktig faktor er at AST Båsrein er montert riktig. Les derfor monterings- og 
bruksanvisningen nøye. 


