Montering av de nye utstilingsburene:
1) Begynn med å stille opp 2 beinbukker i passelig avstand fra hverandre – midt på
det som skal bli en burrad. Avstanden mellom beina skal tilsvare avstanden
mellom hullene som går parallelt med bunnplatens lengderetning.
2) Trekk ut et bur (bunnplate og gittertopp) fra midten av burkassetten, og legg det
på beinbukkene. Der bakvegg (som ligger opp) er festet til taket (stålringer) er den
siden døra vil komme når buret slås opp – legg buret riktig vei på bena!
Stålringene skal ligge mot der dørene skal være. (Se bilde 1)
Tilpass slik at alle hullene i bunnplaten treffer beinbukkene og pass på at det ikke
står og vipper. Jobb ut fra midten av burkassetten (begge veier) når de neste
burene skal monteres, slik at vektfordelingen av bur i kassetten er likest mulig på
begge sider. Dette reduserer sjansen for at kassetter med gjenværende bur velter
ved forflytning.
3) Fell opp buret som ligger i bunnplaten (se bilde 2-). Brett ut sideveggene. Lås
buret i posisjon med strips. Buret er ferdig montert (se bilde 3)
Ved å bruke samme strips i endene av påfølgende bur stabiliseres hele burraden
ytterligere.
4) Rengjør burene med Oxine Pro Desinfeksjon. (Virkon og tilsvarende MÅ IKKE
BRUKES, det ødelegger burene.)

Demontering av de nye utstillingsburene:
1) Viktig: Før burene demonteres SKAL bunnplaten tømmes for løst materiale og
rengjøres med lett fuktet klut.
2) Klipp av de minste fargede stripsene. Ikke klipp strips som holder bakplaten og
sideplatene til bakveggen i buret (metallstrips eller svarte tykke strips).
3) Lukk dørene og fest låseklips. Dermed unngår man at klipsene henger seg opp i
buret.
4) Fell inn sideveggene som vist på bilde 5 og 4. (Løft fremvegg om nødvendig)
5) Bøy ned taket og bøy framveggen som vist på bilde 3 og 2.
6) Fortsett å brett buret sammen som et trekkspill. Se bilde 2
7) Bunnplaten skal ligge opp!
8) Bunnplaten og burgitter er klar til å settes i kassetten.
9) Sett buret i kassetten, start på midten for å unngå velt av burkassetten.

VIKTIG AT BURENE BRETTES SAMMEN OG LEGGES NED RIKTIG VEI,
DETTE VIL FORENKLE OPPRIGGINGEN FOR NESTE BRUKER AV
BURENE – de skal legges sammen nøyaktig slik de var ved ankomst.

Vær skånsom med burene under montering og demontering.
Dette øker levetiden til burene.

Bilder som viser montering av bur:
Bilde 1: Bur lagt klar på bena

Bilde 2 – fell opp buret

Bilde 3 – fell opp buret

Bilde 4 – Sideveggene står nå for tur:

Bilde 5 – fell ut sideveggene

Bilde 6 – bare stripsing gjenstår

Bilde 7: Ferdig montert bur

