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Användning av behandlingsboxen: 

Börja med att stänga säkerhetsburen genom att föra reglaget för buren bakåt, eller trycka på någon 

av säkerhetsburens sidor.  Justera halsvidden om det behövs med (1) veven och öppna sedan 

halslåsning med (2) manöverspaken. Öppna sedan bakdörrarna genom att föra (3) spaken bakåt. 

När djuret kommit in i boxen låser man halsen genom att föra ner (2) spaken till sitt bottenläge. 

Mycket viktigt att spaken förs ända ner där den blir låst. Stäng sedan bakdörrarna genom att lyfta (3) 

spaken lite och föra den framåt. Man kan även med fördel stänga bakdörren innan halsen låses fast 

för att säkerställa att djuret blir kvar i boxen. 

När djuret står fast med hjälp av halslåsningen finns möjlighet att öppna upp sidodörrarna och även 

säkerhetsburen framför djuret. Vill man hindra djuret från att backa i boxen används                          

(4) antirekylstången . Stången förs in ifrån sidan och ringen på stången läggs i sitt spår innanför 

säkerhetsskenan.  Antirekylstången tas bort genom att lyfta säkerhetsskenan och föra ut stången åt 

sidan. 

För att släppa ut djuret öppnas säkerhetsburen och (2) spaken för halslåsningen förs uppåt. Var 

uppmärksam på att spaken kan komma med hög fart om djuret slår med huvudet. 



 

 

 

Användning av klövverkningsutrustningen: (Bara på SUPER) 

Häng upp maggördlarna på stången bredvid (5) spärrskaftet för reglering av höjden.  Reglera höjden 

på maggördlarna så att djuret ej kan lägga sig ner med hjälp av (5) spärrskaftet.  För att sänka 

maggördlarna dra spärrskaftet utåt och vrid,  tryck det sedan nedåt så frigörs spärren. 

För att lyfta bakbenen används (6) veven tillsammans med rep eller band (medföljer ej). Veven är 

självlåsande när djurets ben är uppvevat mot (7) stången för klövverkningen eller när benet ligger på 

stången. 

För att lyfta frambenen används antingen (8) vev eller bara (9) rep genom ögla, beroende på modell. 

Med hjälp av veven hålls frambenet på plats och i det andra fallet läggs frambenet i skål för fixering. 

  


