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| DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING |

LEVERINGER ER UD FRA FØLGENDE REGELSÆT:

• NL 92 almindelige leveringsbetingelser, der gælder når 
der er tale om, at kunden selv monterer.

• NLM 94 almindelige leveringsbetingelser, der gælder 
når der er tale om levering og montering.

• At staldens belægning er i henhold til gældende lovgivn-
ing.

• At de af ACO FUNKI udleverede brugsanvisninger følges 
og ikke fraviges.

I det følgende afsnit beskrives ACO FUNKIs retningslinier for 
kundens anvendelse, rengøring, samt kvalitet og vedlige-
holdelse af de færdigmonterede produkter.

BETINGELSER FOR ANVENDELSEN:

• En smågrisestald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret 
til smågrise i vægtintervallet 6-40 kg.

• En FRATS-stald leveret af ACO FUNKI er dimensioneret 
til grise i vægtintervallet 6-110 kg.

• En slagtesvinestald leveret af ACO FUNKI er dimensio-
neret til slagtesvin i vægtintervallet 30-110 kg.

• En løbe- og kontrolstald leveret af ACO FUNKI er dimen-
sioneret til søer op til 300 kg.

• En drægtighedsstald leveret af ACO FUNKI er dimensio-
neret til søer op til 300 kg.

• En ornesti leveret af ACO FUNKI er dimensioneret til 
orner op til 400 kg.

• Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 
2,5 - 3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. reg-
ulere vandtrykket. 
ACO FUNKI påtager sig ikke reklamationer på vandven-
tiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

FORBEHOLD FOR ANVENDELSEN:

Alle staldafsnit skal anvendes, som de er udviklet til, og må 
derfor ikke ændres i opbygningen, uden skriftlig samråd 
med ACO FUNKI. Eksempelvis er det en forudsætning, at 
diegivende søer i farebøjler skal være opstaldet korrekt i 
fareladet og ikke går løs i stien, endvidere er den konven-
tionelle faresti udviklet således, at pattegrisene fravænnes 
og flyttes samtidig med soen (5 uger gl.).

ACO FUNKIs klimahuler i farestalden, samt overdækninger i 
klima- og FRATS-stalden, er ikke dimensioneret til at stald-
personalet kan stå eller sidde på dem.

Der tages forbehold for uhensigtsmæssig adfærd fra stald-
personalet, såsom voldsomt slag, brug af forkert værktøj, 

misbrug mv.

Derudover tages der forbehold for uhensigtsmæssig adfærd 
fra grise forårsaget af udefrakommende stress mv.

Endvidere dækker reklamationen ikke almindelig slitage, 
følgeskader eller hændelige skader.

RENGØRING:

Plastplanker og øvrige plastdele må ikke højtryksrenses i en 
længere periode med en konstant stråle og/eller med for 
højt tryk på kort afstand; der anbefales et max. tryk på 180 
bar.

Varmelamper, gear, motorer, motorværn, styringer, følere, 
taljespil, spindeludløsere mv. må IKKE højtryksrenses.

Overdækninger i smågrise- og FRATS-stalde må ikke 
højtryksrenses på siden.

Der tages forbehold for brug af ikke egnede kemikalier i 
forbindelse med rengøringen, der misfarver og skader i form 
af fx ætsning.

Alle vandsystemer skal jævnligt rengøres og afkalkes.

I forbindelses med rengøringen skal stalden udtørres, så 
komponenter ikke er under konstant fugtighed.

VEDLIGEHOLDELSE: 

Alle fastmonterede og bevægelige dele skal løbende 
rengøres, efterspændes og smøres af køber. Løsner disse 
dele sig indenfor 1 måned fra ibrugtagning, skal ACO FUNKI 
dog kontaktes omgående. 

Vi anbefaler smøring med fedt og olier på alle bevægelige 
jerndele, såsom hængsler, låse, låger, beslag, hjørnehjul, 
trækstationer m.v.

Alle sliddele friholdes af reklamationen, idet disse dele 
anses for at være forbrugsdele.

Anløb på rustfrie materialer må forventes. Reklamations-
retten gælder kun ved gennemtæring. Dog er en korrekt 
potentialeudligning en forudsætning for at opretholde rekla-
mationen, ACO FUNKI foretager ikke potentialeudligning.

ACO FUNKI produkter kan tage skade af udendørs opbevar-
ing. Vi anbefaler max. én måneds udendørs opbevaring. Der 
skal dog forventes forandringer i overfladen med misfarvn-
ing, anløbning mv. allerede indenfor den første måned.

ACO FUNKIs reklamationsbehandling er jfr. gældende 
lovgivning.


