
”Sinkabirum” - monteringsbeskrivning

Fällans delar

1. Fallucka, yttertak
2. Golv
3. Sidostycken
4. Sarg
5 Framkant sarg
6. Bakstycke
7. Innertak
8. Inspektionslucka
9. Gillersticka U- formad
10. Låsbygel
11. Plåthuv med fjäder
12. Stödben
13. gillerbleck

För att undvika frakttillägg för 
skrymmande gods levereras fällan 
som ett platt kolli i delar färdiga för 
hopmontering. 
Golv med sarg är en färdig enhet och 
fungerar som låda. Där ligger delarna 
nerpackade.
Allt täcks av falluckan som också 
fungerar som yttertak  för fällan.

Uppackning.

Falluckan är fäst  med nervikta spikar i sargen. Dra ut spikarna  och lyft av falluckan . 

Kolla nu att alla delar är med i leveransen.  Golvsargen ( 2 och 4) är färdigmonterad med trampplatta. 
Fallucka . Låsbygel (10)). Två sidostycken (3) ska vara med. Bakstycket (6) har ett urtag för gillerstång . 
Innertaket (7) består av en främre del som är en bräda 12 x 84 cm, en mellandel av plyfa 50 x 84 cm 
samt en inspektionslucka plyfa 25 x 84 cm . En beteskäpp är också med. 
I en kartong ligger övriga monteringsdetaljer. 1 st dragfjäder med bygelkrok .1 st gillersticka med kätting 
och skruvögla. 1 st säkringsbleck,  2 st beslag av plåt för montering av beteskäpp, 1 st gillerbleck, 1 st  
gillerstång av 5 mm galvtråd samt 2 st fästjärn av perforerad plåt för falluckan. 

I en påse finns  smådetaljer: 2 st kasthakar med 4 öglor. 1 st  liten dragfjäder med skruvögla. 2 st gångjärn,    
2 st bult M8 60 samt 2 st M8 80 med brickor och och mutter, 2 st fästbleck för gillerstång. 1 st 
säkringspinne. Vingmuttrar till skruvöglor. 1 st tryckbleck.  5 st öglor samt  skruvar 20, 30 ,40 och 50 mm.

Takplåt medföljer ej i leveransen. Du behöver en plåt i 2 m längd och 1 m bred. Alterativt kan du använda 
korrugead takplast.
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Montera ihop fällan.

Börja med baklstycket. Först  måste du montera avgillringsanordningen. Den består av 
ett gillerbleck  samt en en gillerstång. 

Ställ ner bakstycket i sargen och skruva utifrån med 2 skruvar 40 mm fast  bakstycket mot 
sargen. Lägg ner trrampplattan som nu kommer att vila på gillerstångens nedre vinkelböjda 
del.
På bakstyckets insida c:a 5 cm bredvid gillerstången skruvar du även fast de två blecken för 
beteskäppen och monterar beteskäppen enl. bilden övan t.v. Avståndet från nederkant till det 
nedersta blecket ska vara 20 cm som dubbelpilen visar. Fäst en skruvögla i beteskäppen vid 
den övre pilen att binda fast bete i.

På bakstyckets insida finns en linjemarkering  
Placera gillerstången som bilderna t.v. och 
höger visar samt skruva fast gillerstången med 
de medföljande två plåtblecken. Kolla att 
gillerstången kan lyftas upp och ner utan att 
kärva.
Vänd bakstycket och montera gillerblecket på 
utsidan så att avståndet från bleckets överkant 
till bakstyckets överkant är 7 cm vid pilen t.h.

Ställ sidorna i sargen och skruva fast med 3 skruvar 50 
mm mot bakstycket på vardera sidan.
Den skarvade sidan vänds med skarvplåtarna utåt. 
Skruva utifrån fast sidorna mot sargen med 4 skruvar 40 
mm på varje sida

Sätt ihop fångstrummet

A B C

Placera delarna som bild t.h visar och skruva fast A och B i sidorna med skruv 50 mm.
Använd 5 skruvar på varje sida. Fäst inspektionsluckan med två gångjärn i mellanstycket.
Montera de två kasthakarna i inspektionsluckans bakkant.

Mät ut avståndet enligt pilarna och skruva fast 
medföljande stödben mot sidornamed 3 skruvar 40 
mm på vaje.

Fäst de två extra skruvöglorna så att du kan säkra luckan 
i en position där du får en c:a 4 centimeter hög springa 
att använda vid avlivning av fångat djurenligt bild t.h.

73,5 cm

Innertaket består av en bräda 84 x12 
cm A, ett mellanstycke 84 x 49,5 cm 
B samt en inspektionslucka 84 x 29 
cm C
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Det är dags att sätta falluckan på plats. 
Montera fästjärnen med bultarna M8 x 
60 mm genom hålen i luckans sidor vid 
pilarna. I luckans framdel finns en 
stödklots fastskruvad.
Placera falluckan enligt bild ovan och så 
att stödklotdsen ligger an mot bitbrädan. 
När fästjärnen nu hänger lodrätt ner från 
bultarna ska de befinna sig ungefär i 
mitten av stödbenen. Justera noga så 
att falluckan ligger rätt. Fäst fästjärnen i 
stödbenen med skruvar 40 mm.  
Använd 4 skruvar  på varje fästjärn.
Fäst låsbygeln med bultarna 80 mm. 

Komplettera avgillringsmekanismen på bakstycket genom att montera 
den lilla dragfjädern och skruvöglan mellan gillerstången och gillerblecket 
som skissen t.h visar. Sätt också dit tryckblecket A som är avsett att 
underlätta gillring och provavgillring. Den U-formade gillerstickan är 
upphängd i en kätting med skruvögla i änden. Fäst skruvöglan med 
vingmutter i det hål som finns borrat i mitten av regeln på falluckan.
Funktion:
Då trampplattan B belastas dras gillerstången nedåt. Med hjälp av 
fjädern, skruvöglan och vingmuttern kan motståndet regleras exakt.
Ju mer fjädern sträcks dess mer tyngd krävs på trampplattan.
Den U-formade gillerstickan är fäst i falluckan med en kätting. När 
gillerstickan placeras mot gillerblecket enl. skissen t.v. och gillerstången 
krokas mot gillerstickans genomgående bult, hålls falluckan i gillrad 
position. 
Då trampplattan belastas och gillerstången dras nedåt släpper 
gillerstången sitt grepp om gillerstickans bult och fällan avgillras.

En s.k. bitbräda 80 x 9.5 cm av 15 mm plyfa följer med. Skruva fast den utifrån 
med skruv 30 mm enligt bild t.h. som förstärkning mot gnag.
Bitbrädan bör bytas vid behov. Bitbräda
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Montera dragfjädern med kroken vänd uppåt och fäst 
den  kant i kant med brädan A i innertaket enligt bild 
nedan.

A

Stödklots

A

B



På bakstyckets utsida mellan gillerblecket och gillerstången skruvar du 
fast det U-formade säkringsblecket A som bild t.v. visar.
När säkringspinnen träs genom hålen  i sidorna säkrar den gillerstickan så 
att luckan inte kan avgillras.

Säkringspinnen kan bindas fast med tråd på bakstycket eller förvaras 
nerstucken i medföljande två små krampor.

Den medföljande beteskäppen sticks ner i hållaren.
När den är på plats  och inspektionsluckan är stängd
låser den trampplattan så att den inte kan lyftas uppåt av det 
fångade djuret. Betet kan knytas fast  på käppen och du behöver  
inte krypa in i fällan.

Skruva fast takplåten i reglarna och plyfaskivan. Använd korta 
plåtskruvar som inte går igenom plyfaskivan.

Fällan är nu färdigmonterad och klar att placeras ut på fångsplatsen.

Skulle det uppstå något problem för dej med monteringen så ring mej.

Hälsning!
Evald Hellgren

Sinkabirum är typgodkänd med beteckningen
L 99.
Konstruktionen är patenterad i Sverige samt 
mönsterskyddad i  Danmark., Finland och NorgeStorgatan 29  916 95 Örträsk

Tel: 0932-30033
Hemsida: 

www.ideverkstaden.com

4

A

IMPORTØR:
Jæger og Hund AS
Gamle Hallingdalsveien 105
3534 SOKNA

www.jegeroghund.no

Tlf: 32 14 54 43


