VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN
HOKINDELING
Voordat u de hok indelingsplaten gaat verwerken, is het van belang onderstaande
verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;
Transport en opslag:
Het transport van de hokindelingsplaten dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het
transport de hokindelingsplaten niet worden beschadigd.
Indien producten bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat de producten
opgeslagen blijven, zoals ze zijn geleverd.
- Tijdens het lossen altijd de pakketten met platen uit de bokken nemen.
- Het lossen en opslaan dient zorgvuldig te gebeuren, zo dicht mogelijk bij de deur van de
stal.
- Bij opslag moet de ondergrond vlak en draagkrachtig zijn.
- De opslag van de pakketten met platen vrij van de grond met drie stuks stapelhout,
zodat de drie opstaande bokbuizen voldoende steun kunnen geven.
- Plaats geen volle pakketten op de roosters.
- Het pakket van de ingebonden platen niet te schuin en niet te recht plaatsen. Bij een te
rechtopstaande plaatsing kunnen de platen kantelen bij het losmaken. Bij te schuin
plaatsen is er bij het losmaken het gevaar van het plots ombuigen van de bokbuizen. Het
pakket dient onderaan ongeveer 15 cm van de bok buis te staan met de bolle plaatzijde
naar de bok buis.
- Indien er aan beide zijdes van de bok buis pakketten worden geplaatst dienen deze van
een soortgelijk gewicht te zijn, waarbij bovenaan tussen de pakketten een houten keper
geplaatst dient te worden.
- Het openen van de pakketten dient pakket per pakket te gebeuren, omdat anders een te
groot gewicht op de bokbuizen terechtkomt.
- De platen dienen één voor één naar binnen gereden te worden.
- De materialen worden enkel op eigen risico verreden.
- De verpakkingsmaterialen bokkeper en bok buis staan niet vermeld op uw prijsofferte, wel zal
hiervoor statiegeld gerekend worden op de factuur. Dit zal gecrediteerd worden, nadat u de
bokkepers en bokbuizen zelf hebt teruggebracht.
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Montage algemeen:
Deze montagehandleiding is samen met het bijgevoegde montageplan onmisbaar voor een
vlotte en juiste plaatsing van uw hokindeling. De eventueel te gebruiken montagemortel, kunt u
het best aanmaken op basis van rijnzand 02. Vergeet niet een extra hechtmiddel zoals bijv.
COMPAKUNA toe te voegen. Dit volgens de voorschriften van de fabrikant. Maak van tevoren
de te hechten betondelen nat.
Montage van de tussenwanden:
Tegen een muur:
Teken de positie van de tussenwanden op de muur af door twee loodrechte lijnen op 5 cm van
elkaar (dikte van de tussenwand) te trekken. Let er hierbij op dat de breedte van de hokken in
het montageplan aangegeven kan zijn in hart op hart maten.
U kunt nu de positie van de boorgaten bepalen voor de montage van de bevestigingen aan de
muur. Indien de muur is opgetrokken uit de holle blokken, boor dan bij voorkeur ter hoogte van
een voeg. Monteer de bevestigingen tegen de muur.
Het is verstandig twee van de vier winkelhaken nog niet volledig vast te draaien. Dit
vergemakkelijkt het vastbouten van de tussenwand. De tussenwanden kunnen nu geplaatst
worden.

Groot systeem (wandlengte op maat gemaakt)
De tussenwanden worden tussen of bovenop de roosters geplaatst, al naargelang het gekozen
systeem. Tussenwanden die uit twee of meer delen bestaan dienen met elkaar verbonden te
worden met een galva U-profiel van 100 cm bovenaan en een betonnen U-profiel van 40 cm of
een inox U-profiel van 35 cm onderaan, bij montage op kunststof roosters.
Het betonnen U-profiel dient in een mortelbed van 1 cm worden gelegd. Nadien goed
opvoegen. Bij montage tussen de roosters of een bol ligbed vervalt het U-profiel onderaan.

Berenhokken (standaardlengte 50 cm)
De betonnen U-profielen in de juiste volgorde, zie montageplan, in een mortelbed van 1 cm dik
leggen. Zo voorkomt u dat de aansluitingsnaad van de wandjes samenvalt met de
aansluitingsnaad van de U-profielen. Plaats vervolgens de volledige tussenwand met behulp van
de PVC-profielen. Plaats nu een galva U-profiel op de tussenwand en pas de lengte aan (zeker
niet te kort afzagen!). Las nadien de profielen aan elkaar vast.
Het op maat slijpen van de betonnen U-profielen gebeurt het best als volgt: slijp in de
opstaande randen totdat het betonstaal doorgeslepen is (er zijn dan geen gensters meer te
zien). Leg een houten lat of keper onder het U-profiel ter hoogte van de snede. Een flinke klop
met een hamer in de U doet de rest.
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Tegen een rugwand
De opbouw van de rug wanden gebeurt op dezelfde wijze als de opbouw tegen een muur,
echter verschilt de verbinding. De montage van de rug- en tussenwanden gebeurt steeds
beurtelings.

Groot systeem (wandlengte op maat gemaakt)
Bij montage bovenop de roosters worden de rug- en tussenwanden met elkaar verbonden.

Berenhokken (standaardlengte 50 cm)
De betonnen U-profielen voor de rug wand kunnen over de volledige lengte geplaatst worden.
Leg ze op volgorde in een mortelbed van 1 cm. Ter hoogte van de tussenwanden wordt een
betonnen kruisprofiel geplaatst, aan een dwarsgang betreft het een T-profiel. Voor het overige
gaat u te werk zoals bij de montage van tussenwanden in berenhokken.
Montage van de trogwanden
Ga bij de montage van de trogwanden hetzelfde te werk, zoals beschreven staat bij de
tussenwanden. Bij sommige trogwanduitvoeringen zijn andere bevestigingen vereist. Laat u
hierbij leiden door de bijgevoegde tekeningen.
Montage van de voorwanden
De wanden worden met de uitsparingen voor het hang- en sluitwerk naar de gang toe
geplaatst. Met het oog op een probleemloze plaatsing van de deuren, is het belangrijk dat de
voorwanden loodrecht en in één lijn worden geplaatst. Dit is vooral belangrijk bij dubbel
draaiende deuren. Indien er betonnen dorpels worden gebruikt, dienen deze in een mortelbed
van 1 cm worden gelegd. Leg de dorpels zodanig dat het bovenvlak afhelt richting het hok.
Nadien goed opvoegen.
Montage van de deuren
Houdt bij de montage van de enkel draaiende deuren de speling aan de onderkant minimaal.
Dit voorkomt bevuilen van de voedergang. Bij dubbel draaiende deuren dient de speling van
minimaal 1 cm links en rechts gelijk te zijn. Indien de pennen van de scharnierlatten niet of
onvoldoende goed in het oog van de dook passen, kan u dit corrigeren door de scharnierlat in
de gewenste richting te plooien aan de hand van een grote tang.
Opmerkingen
Gezien de zeer uitgebreide combinatiemogelijkheden is het onmogelijk alle
combinatiemogelijkheden te beschrijven. De bijgevoegde tekeningen zijn echter dermate
duidelijk, zodat een vlotte en juiste montage mogelijk zal zijn. Indien u toch vragen heeft,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Let op: pluggen M12 en houtdraadbouten
(tire-fort) M8x70 zitten niet in het standaardpakket.

2021.1

VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN
HOKINDELING
Tot slot:
De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- en/of
onderhoudsvoorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers/verwerkers. Het
niet in acht nemen van de verwerkings-, gebruikers- en/of onderhoudsvoorschriften leidt tot
verval van garantie.
Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort
dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Swaans Agra, via
040-2260001.
Voor de meest actuele gebruikersvoorschriften verwijzen wij u naar onze website:
www.swaansagra.nl
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