
Blandade bilder på Artfex Burar och Grindar 30/3-2021

i mängder med olika bilar & modeller

Viktigt att få vetskap om att en och samma bur eller grind kan faktiskt se olika ut i de olika
bilarna som finns på marknaden eftersom bilens form och storlek påverkar slutresultatet

ALLMÄN INFORMATION

Grindar & burar är i 1:a hand testade i traditionella helkombi/stationsvagn/ & suv modeller 

Vi testar alltid burar och grindar i "tomma" bilar, dvs utan bagagerumsmattor, vilket finns i en 
mänger varianter och tillverkare, samt utan insynsskydd och andra tillbehörsvarianter som kan 
finnas till bilen både original och tredjepart.

Surrningsöglor / fastsättnings anordningar skiljer sig från bil och till och är inte standard på placering eller 
format så i vissa fall får bilen kompletteras med extra surrningöglor eller så får man leta fram ett 
bra fästäme ex ner mellan baksätets ryggstöd och bagagegolvet

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörr ska
kunna öppnas detta pga bilar inte alltid har helt slätt bagagegolv ut mot tröskelpanel

Om bilen är 7-sitsig har bur / grind testats med bakre sätesraden nedfällt/ urtagen.

Halvkombibilar med nedsänkta bagagegolv kan inte ha Artfex Universalgrind/ grindar

LT burarna (10010 & 10011) kan endast monteras med välvd sida till höger.

Vilken bur ska jag ha till min hund?
Val av burstorlek för er hund så rekommenderas att ni tar del av vad Jordburksverket skriver på sin hemsida 
gällande transport av hund i bur i bil. 

Denna bild visar en Medium bur från sidan
Vilket visar att buren smalnar av upptill.

Small, Medium, Medium Bred, Large och 
Dubbelburen smalnar av på detta sätt 
även om burarna är olika stora.

Det man ser närmast är burens raka sida 
på motsatt sida är burens 830 sida välvd.
Burens dörr på denna bild är till vänster 
man ser dörrens lås.

Denna bild visar en Artfex Medium Gavel 
(Den utgångna burmodellen Artfex Medium Bred Gavel*
har samma utseende som buren på bilden 
fast med ett annat mått på djupet)

Burens dörr kommer förmonterad på den 
välvda sida som är 830mm.
Det innebär att Gavelburarna är 830 breda
och burens dörr öppnas uppåt och ska vara 
placerad mot bilens baklucka som bilden visar.
Buren blir 495 respektive 653* djup.

Gasfjädern som är till denna bur kan endast
användas på den förmonterade dörren.

Namnet Gavel togs enkom för att denna burmodell
har sin dörr på Medium & Medium Breds gavelsida.



BURAR av universalmodell bilder ej skalenliga

Samtliga burar har dörr som öppnas uppåt och är på buren placerad så att dem är mot bilens bagagelucka

Artfex Hundbur SMALL
Art nr 10001
Bredd: 423
Höjd: 500
Djup: 670
Vikt 12,1kg  (13,1kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 423 bred

Artfex Hundbur Small LT 
Art nr 10010
Bredd: 423
Höjd: 500
Djup: 670
Tröskel totalt 140mm
Vikt 12,9kg  (13,9kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 423 bred
LT bur är bara monteringsbar med
tröskel o kortdörr med välvd sida till höger

Artfex Hundbur MEDIUM
Art nr 10002
Bredd: 495
Höjd: 675
Djup: 830
Vikt 16,1kg  (17,6kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 495 bred

Artfex Hundbur MEDIUM LT
Art nr 10011
Bredd: 495
Höjd: 675
Djup: 830
Tröskel totalt 110mm
Vikt 17kg  (18,5kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 495 bred
LT bur är bara monteringsbar med
tröskel o kortdörr med välvd sida till höger

Artfex Hundbur MEDIUM GAVEL
Art nr 10012
Bredd: 830
Höjd: 675
Djup: 495 
Tröskel totalt ca 110mm
Vikt 20,1kg  (21,6kg)

Dörren på denna bur är på den välvda 830 sidan.
Dörren öppnas uppåt som övriga burar

Buren dörr öppnas uppåt och är förmonterad
på burens välvda sida som är 830 bred
Även tröskeln är förmonterad på dörrsidan.



bilder ej skalenliga

Artfex Hundbur MEDIUM BRED
Art nr 10004
Bredd: 625
Höjd: 675
Djup: 830
Vikt 19,7kg  (21,2kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 625 bred

Artfex Hundbur MEDIUM BRED GAVEL
Art nr 10013 PRODUKTEN har UTGÅTT 15/1-2021 
Bredd: 830 Artfex tillverkar inte denna bur mer
Höjd: 675
Djup: 653
Tröskel ca 110mm
Vikt 22,9kg  (24,4kg)

Dörren på denna bur är på den välvda 830 sidan.
Dörren öppnas uppåt som övriga burar

Buren dörr öppnas uppåt och är förmonterad
på burens välvda sida som är 830 bred
Även tröskeln är förmonterad på dörrsidan.

Artfex Hundbur LARGE
Art nr 10003
Bredd: 625
Höjd: 725
Djup: 920
Vikt 20,6kg  (22,4kg)

Buren dörr öppnas uppåt och är på 
den sida av buren som är 625 bred

Artfex Hundbur DUBBEL
Art nr 10005
Bredd: 980
Höjd: 675
Djup: 830
Tröskel totalt 950mm
Vikt 32,6kg  (ca 18 kg /st)
Från tillverkaren kommer buren i två enskilda kartonger 

Varje burhalva är som en Artfex Medium i storlek

Det ingår en heltäckande mellanvägg.
Vill man använda buren som en enda stor bur
går detta utmärkt för buren fungerar även utan
mellanväggen.

Krocktestad och godkänd Säkerhetssele 
Justerbar och passar samtliga Artfex burar.
Testad och godkänd av:
SP Statens tekniska forskningsinstitut.

Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en 
Europastandard för förankring av last i bil.

Krocktestets video finns på www.artfex.se



Grindar av universalmodell bilder ej skalenliga

Artfex Bilgrind Modell 1 DUBBELDÖRR

Art nr 10006
Bredd: 90
Med utfyllnadenheten Hundben bortåt 120cm bred
Höjd: 68cm 
Med den övre utfyllnadsenheten 78cm.
Dörrens öppning  bredd: 42cm, höjd 62cm
Grindens golvram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Vikt 14,6kg  (ca 16,3kg)

Artfex Bilgrind Modell 1 ENKELDÖRR

Art nr 10008 PRODUKTIONSSTOPP 20210210

Bredd: 90
Med utfyllnadenheten Hundben bortåt 120cm bred
Höjd: 68cm 
Med den övre utfyllnadsenheten 78cm.
Dörrens öppning  bredd: 85cm, höjd 62cm
Grindens golvram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Vikt 12,6kg  (ca 14,4kg)

Artfex Bilgrind Modell 2 DUBBELDÖRR

Art nr 10007
Bredd: 90
Med utfyllnadenheten Hundben bortåt 120cm bred
Höjd: 75cm 
Med den övre utfyllnadsenheten 85cm.
Dörrens öppning  bredd: 42cm, höjd 68,5cm
Grindens golvram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Vikt 15,3kg  (ca 17,1kg)

Artfex Bilgrind Modell 2 ENKELDÖRR

Art nr 10009 PRODUKTIONSSTOPP 20210210

Bredd: 90
Med utfyllnadenheten Hundben bortåt 120cm bred
Höjd: 75cm 
Med den övre utfyllnadsenheten 85cm.
Dörrens öppning  bredd: 85cm, höjd 68,5cm
Grindens golvram är 74 cm djup och detta mått är ej justerbart

Vikt 13kg  (ca 14,4kg)

PRODUKTIONSSTOPPAD 2021-01-20 denna modell avdelare tillverkas inte längre Av Artfex - ny modell under utveckling

Avdelare SMALL Avdelare LARGE 
Art nr 10021 Art nr 10022  
Höjd 700 (pil 1) Höjd 700 (pil 1)
Djup 750-920 Djup 830-1150
Vikt 9kg (9,2kg) Vikt 9kg (9,2kg)

Pil 2,3 & 4 visar 
avdelarens
fastsättnignspunkter

kan endast monteras på grind med dubbeldörr
Avdelaren är inte justerbar i höjd!



Stötfångarskydd 40cm, art nr 10015, 2st används här till en  Artfex Dubbelbur

Små krokar håller upp stötfångarskyddet på burens eller grindens dörr under färd

Artfex koppelkrokar 2-pack  Art nr 10019
Artfex koppelkrokar passar även att monteras på de

Stötfångarskydd 65cm här på en Largebur modellanpassade skyddsgaller som Artfex tillverkar
Art nr 10016

Artfex koppelkrokar 2-pack  Art nr 10019



Grind modell 1 Dubbeldörr Grind modell 1 Enkeldörr art nr 10008
Art nr 10006 Grinden på bilden har den tidigare formen av utfyllnadsrör

som har utgått 201809 och ersatts av de sk hundbenen

Grind modell 2 Dubbeldörr 
Art nr 10007        Grind modell 2 Enkeldörr art nr 10009

Grinden på bilden har den tidigare formen av utfyllnadsrör
som har utgått 201809 och ersatts av de sk hundbenen

Avdelare kan endast 
monteras på grind 
med dubbeldörr

Avdelare Small art nr 10021
PRODUKTIONS STOPP 21/1-2021 

denna modell avdelare tillverkas inte längre Av Artfex - ny modell under utveckling

Avdelare kan endast 
monteras på grind 
med dubbeldörr

Avdelare Large art nr 10022
PRODUKTIONS STOPP 21/1-2021 
denna modell avdelare tillverkas inte längre Av Artfex - ny modell under utveckling



Hundramp universell modell 
Artfex hundramp  Art nr 10026

Artfex gasdämpare / gasfjäder. Art nr 10
Är ca 18 cm lång omonterad, kan diffa på ca 2mm
Artfex gasdämpare har 280N i styrka (280Newton)

Passar följande burar & grindar:
Small 10001. Small LT 10010. 
Medium 10002. Medium LT 10011
Medium Bred 10004
Dubbel 10005
Large 10003

Samtliga grindar: 10006,10007,10008,10009

2020 April: art nr 10 har fått ännu en facelift.
den förekommer numera även i en Ljusgrå modell 
med vit text. Även denna har 280N i styrka (280 Newton)

Art nr 10 till Artfex burar & grindar har genom åren bytt färg och

utseende men oavsett när Artfex buren eller grinden köptes

passar art nr 10 då infästningspunkterna är densamma.

Fram till ca 2010 hade den en styrka på 200N och därefter 280N.

Artfex gasdämpare / gasfjäder
Art nr 29. Är ca 23,5cm lång omonterad.
Artfex gasdämpare har 280N i styrka 
(280 Newton)

Passar ENDAST följande burar :
Medium Gavel 10012.
Medium Bred Gavel 10013
och då på den förmonterade dörren som är på
den välvda 830 sidan!

Bilden till vänster visar gasdämapare art nr 29
monterad på dörren på en Gavelbur. 



Lås inkl 2 nycklar ingår. 
Artfex art nr 11

Givetvis ingår 2 lås med sina tillhörande nycklar 
till följande artiklar: 10005, 10006 & 10007

Artfex Universala grind har en övre utfyllnadsenhet
som till vissa bilar kan behöva monteras och till 
andra inte alls. Den monteras fast på grinden med

tillhörande klämmor enligt bilden.

Notera att denna övre utfyllnadsenhet som monteras
på upptill på grinden har som funktion att fylla ut
mellan grind och bilens karm. Den har inget med 
själva fastsättningen att göra i bilen.
Den övre utfyllnadsenheten saknar spärnfunktion.

Samtliga grindar som levererats från Artfex sedan 
September 2018 har utfyllnadenhet på sidorna i form av HUNDBEN

Utfyllnadsenheterna de sk HUNDBENEN som ingår i Artfex Grind 
kan fästas på flera sätt för att bättre passa bilens unika form
Det ingår 8st hundben till 10006,10007,10008 & 10009

Äldre modell "pinnne med knopp" har helt utgått ur sortimentet 2019-12-31

Grinden i sig oavsett modell  är inte ändrad.

Utfyllnadenheterna på sidorna oavsett om det handlar om den 
gamla varianten rör med knopp eller denna sk "Hundben" har ingen 
spjärnfunktion mot bilens karm och har inget med grindens fastsättnings 

att göra de ska bara fylla ut mellan grind och karm på bilen. 



Avdelare som är
monterad på en
grind dubbeldörr

Generella bilder som visar hur det kan se ut när en avdelare är monterad.

Bild nr 1:  Övre fästet på avdelaren.  
Bild nr 2: Avdelare monterad 
Bild nr 3: Nedre fästet på avdelaren.
Bild nr 4: Nedre fästet på grinden golvram.

1.

2.

3.

4.



Grind Modell 1 i profil

Grind  modell 1 mer rak
i sin konstruktion

 Grind Modell 2 i profil 

Grind modell 2 är högre och 
en mer välvning i sin konstruktion

Grindens golvram på Modell 1 & Modell 2 har samma mått 
både i bredd och djup  och den är inte justerbar

Grind modell 2 Dubbeldörr den nya 
modellen utfyllnadenhet
som har form som ett hundben Grind modell 1 Enkeldörr med den nya modellen 

utfyllnadenheten som har form som ett hundben

Medium Bred Gavel art nr 10013 
Denna burmodell utgick 15/1-2021

Buren har identiska mått som en Artfex Medium Bred.
Skillnaden är att på gavelburen sitter dötten på den
sida som är välvd och har måttet 830.

Buren står placerad i en Mercedes GLC
första året gavelburarna tillverkades var tröskeln i nät
vilket sedan ersattes med en tröskel i täckande plåt.

Medium 



Volvo V50 med bagagerumsgolv
någon centimeter under
tröskelpanel

Volvo V50 med bagagerumsgolv
helt i nivå med tröskelpanel

Grind modell 2 dubbeldörr med avdelare i en Audi A6 C7
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Audi Q7, 4M, 2015- 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

        Hundgrind Modell 2 & avdelare Large Audi A6 2011 Largebur i en Kia Sorento 2015 - 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"



Dubbelbur i en Kia Sorento 2015 - 

Medium Gavel i en Rav4 gen II HYBRID

Grind modell 2 dubbeldörr i en Lexus NX 2015 - 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Lexus RX gen II
Hundbenen kan vridas så de sitter tvärtom eller når
mer rakt ut då fästet kan sitta på valfritt ställe i skåran
som löper i mitten av hundbenet. Allt för att få till den bästa
passformen på just er bil.

Grind modell1 dubbeldörr i en Audi A4 B8 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Mediumbur i en Ford Mondeo 2015 - 



Grind modell 1 dubbeldörr med "hundben" i en Grind modell 2 Enkeldörr med "hundben"  i en 
Mercedes Benz E klass 213 Mercedes Benz E klass 213

Som ni ser samma bil med två olika grindar, i just denna bil fungerar både modell 1 & modell 2

Largebur i en  Subaru Legacy 2009

Grind modell 2 dubbeldörr Subaru Legacy 2009
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

 Medium Bred i en Subaru Forester 2008-2012

Mediumbur i en Peugeot 407 SW  



Grind modell 1 dubbeldörr Ford Mondeo 2015-
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

Toyota Avensis Touring 2008- Grind Modell 2 dubbeldörr
Lutninghål nr 3. Då övre utfyllnadsenhet inte behövs kan
en grind modell 1 lika gärna användas till denna bil.
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts 
av "Hundben"

Medium Gavel i en Mini Cooper Countryman S gen II

Medium LT i en Skoda Fabria Kombi
Generation III

Largebur i en Audi Q7 2015- 

Hundbur Dubbel i en Kia Sorento 2015-
med stötfångarsskydd small modell 40cm
Varje burhalva är som en Medium i storlek och 
mellanväggen är i heltäckande plåt.  Vill man kan 
mellanväggen tas bort och buren kan 
användas som en en enda stor bur.



Grind Modell 2 dubbeldörr & avdelare Small i en 
Volvo XC60 gen II. Bilen är även utrustad med ett 
modellanpassat skyddsgaller från Artfex
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 

ersatts av "Hundben"

Medium Bred i en Volvo XC60 gen II

Grind Modell 1 enkeldörr BMWX1 F48 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och 
ersatts av "Hundben"

Grind Modell 1  dubbeldörr i en Volvo V70 (gen II) 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av
"Hundben"

Medium Bred i en Volvo V90



Grind modell 2dubbeldörr i en Mazda 6 gen III
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har
ersatts av "Hundben"

   Grind modell 2 Enkeldörr i en Chevrolet Cruze
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts
 av "Hundben"

         Mediumbur i Mazda 6 gen II

        Grind modell 1 med avdelare Large i en Dacia Logan 2012
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

Medium gavel i en Kia E-Niro
bil med lastrumsgolv i låg nivå
buren är uppbyggd ca 5cm under för att dörren
ska kunna löpa fritt över bilens tröskelkant

        



Skoda Octavia gen II golv i låg nivå och två Medium LT 

Grind modell 2 dubbeldörr i en Mitsubishi ASX
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har 
ersatts av "Hundben"

Skoda Karoq Medium Gavel  

 Mediumbur i en BMW 5-serie F11  Mediumbur i en BMW 5-serie E61

Grind modell 2 dubbeldörr i en Skoda Kodiaq
(5-sitsig) bilen hade inget justerbart 
bagagegolv så här fick golvet byggas upp 
så att grind kunde användas.
Grinden på bilden har även den tidigare 
varianten utfyllnadsenheter i form av rör och
dessutom i de långa utfyllnadsrören

Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och 
har ersatts av "Hundben"



Grind modell 1 dubbeldörr i en Opel Insignia (A) Grind modell 1 dubbeldörr i en Opel Insignia (B)

Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Dubbelbur i en Honda Civic Tourer

Grind modell 2 dubbeldörr i en Kia Ceed SW gen II 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Hundbur Medium Bred i en Subaru Outback 2015-

Grind modell 2 dubbeldörr Subaru Outback 2015-
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"



Largebur i en Peugeot 308 SW gen I

        Grind modell 2 dubbeldörr i en Peugeot 508 SW gen I
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Mediumbur på marken och en  Smallbur i en BMW 5-serie F11 

Honda Jazz, karossmodell GE, Small LT

                Hundbur Small LT i en Tesla S



Grind Modell 1 Renault Megane Sport Tourer 2015
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och 
ersatts av "Hundben"

Grind Modell 2 m avdelare Small i en Hyundai iX35.
Bilägaren valde att bara montera dörr på den sida hunden skulle åka i
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Grind Modell 2 dubbeldörr i en BMW 5-serie F11
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts 
av "Hundben"

Grind modell 2 Enkeldörr i en Mercedes Benz GLC
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"

Grind modell 2 dubbeldörr i en Toyota Rav 4 2013 - 
 i Toyota Rav 4 2013-
 (de långa utfyllnads rören med knopp har utgått 201809 och ersatts av de 

sk "Hundbenen". Den höga utfyllnadsenheten som finns på grinden på bilden utgick 

även den med det i Augusti 2017 så numer bara en modell/storlek på 

den övre utfyllnadsenheten)

Grind modell 2 dubbeldörr i en Suzuki Vitara 2015- 
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 och har ersatts av "Hundben"



Audi A6 C8 kaross
Grind modell 2 dubbeldörr Grind modell 2 dubbeldörr 

Dubbelbur i en Audi A6 C8 kaross
Small LT i en Mercedes-Bens A klassW177

              Grind modell 2 dubbeldörr & avdelare Large 
              i en Toyota Rav4 gen V El-hybrid 



Hundbur Medium Gavel i en Toyota C-HR Hybrid
TAJT mellan bakluckans ruta och bur!
Se mer info i passlistan. 
Medium Gavel passar endast om bilen har 
bagagegolv i låg nivå. 
Detta kan man se utifrån surrningsöglans
placering på sidan nära ryggstödet. 
Surrningsöglan sitter en bit upp jämfört med
golvets nivå.

2st Small LT burar i en Toyota C-HR Hybrid
observera att LT buren kan bara monteras 
med välvd sida till höger. 
Bilen på bilen har golvnivå i låg nivå
Vilket man kan se utifrån surrningsöglans
placering på sidan nära ryggstödet. 
Surrningsöglan sitter en bit upp jämfört med
golvets nivå.

BMW 1X F48  Dubbelbur. Kräver justerbart 
baksäte längsled och att det flyttas fram något
annars får inte buren plats.

Grind modell 1 enkeldörr i en BMW X1 (F48)
Utfyllnadsrör med knopp utgick 201809 
och har ersatts av "Hundben"

Grind modell 1 dubbeldörr i en BMW i3



Small LT i en Mazda CX-30
Golv i lägsta nivå
Det går att placera två
Small LT bredvid varandra
i denna bil. Burarna kommer stå
tajt mot varandra

Subaru Forester E-Boxer
1 Artfex Small & 
1 Artfex medium Bred
kan utmärkt stå bredvid 
varandra

Subaru Forester E-Boxer
Artfex medium Bred

 

Subaru Forester E-Boxer
Grind modell 2, dubbeldörr
lutningshål 1 fungerar även
med lutningshål 2.

Grind modell 1 dubbeldörr i Mitsubishi Lancer 2003-2007



Kia Optima Plug In Hybrid
Grind modell 1, dubbeldörr
lutningshål 3 som på bilden 
men 4a fungerar med
Grinden måste placeras
uppepå det upphöjda golvet

§

Tesla modell X 6 sitsig
Medium bur och Smallbur
kan stå med ett av sätena
i 3e raden uppfällt
OBS! Buren står tajt mot
bilens innertak!!!!

Tesla modell X 7 sitsig
Medium bur och Smallbur
kan stå med ett av sätena i 3e raden uppfälld
OBS! Buren står tajt mot
bilens innertak!!!!

Tesla modell X 5 sitsig
Medium Bred Gavel 

Tesla Modell X 7 sitsig
Grind modell 2
3e sätesraden nedfällt



(24/3-2020) Citroen C5 Air Cross. 
Artfex large bur. Placering till vänster är ett måste.
Baksätet skjuvs framåt samt ryggstöd
rätas upp.
Large bur kan inte användas om skyddsgaller 
från Artfex monteras i bilen med tanke på
ryggstödet måste skjuvas fram och rätas upp

(24/3-2020) Citroen C5 Air Cross
Grind modell 1 Lutningshål 2

bilder inlagda december 2020
BMW X3 G01 Hybrid 
Bil som har upphöjt golv
Grind modell 1 dubbeldörr
Avdelare Small 



(7/4-2020) Audi E-tron
Mediumbur 10002.  Placering "innanför fästet mitt på ryggstöd antingen på höger 
eller vänster sida men behöver inte placeras helt i mitten enligt bild ovan.
Kan upplevas tajt mellan bur och bakluckans ruta men bakluckan går utmärkt att
stängas förutsatt rätt placering mot bakluckan! 

(7/4-2020) Audi E-tron
Medium Bred bur 10004.  
Placeras i mitten av bagaget, så att buren står
mellan fästena på ryggstödet!
Kan upplevas tajt mellan bur och bakluckans ruta 
men bakluckan går utmärkt att stänas förutsatt 
rätt placering!

(7/4-2020) Audi E-tron
Medium Gavel 10012.  

På bilden saknar denna gavelbur sin dörr men det är 
så här en Gavelbur kommer se ut och stå rätt placerad i bilen.
Ställd så nära ryggstöd som möjligt.
Dörren på en gavelbur är mot bakluckan och öppnas uppåt. 

(27/5-2020) Renailt Talisman
Grind modell 1 dubbeldörr med avdelare Large monterat



(2/7-2020) Peugeot 508SW gen I med en Mediumbur 

(2/7-2020) Honda CR-V gen III Mediumbur
Medium buren bur är 67,5 cm hög.
Här ser man tydligt hur hög bilen är inne i 
bagageutrymmet och i själva luckans öppning.
Detta kan förklara lite mer varför en Artfex Grind
inte kommer täcka hela vägen upp till karmen
i öppningen men även varför en avdelare inte
kommer att nå hela vägen upp till innertak

(2/7-2020) Volkswagen Touran med en Dubbelbur
Dubbelburen bur är 67,5 cm hög.
Här ser man tydligt hur hög bilen är inne i bagageutrymmet 
och i själva bakluckans öppning. Detta kan förklara lite
mer varör en Artfex Grind inte kommer täcka hela vägen 
upp till karmen i öppnigen men även varför en avdelare inte
kommer att nå hela vägen upp till innertak

Volvo V90 med en Artfex Dubbelbur

Skoda Superb gen II  grind modell 2 dubbeldörr 
med avdelare Large 
Golvet är i högsta läget.



Skoda Superb gen III  med golv i låg nivå med Medium LT 
placerad till höger respektive vänster i bagageutrymmet

Toyota Rav4 gen V Largebur, kan ej användas ihop med Artfex Skyddsgaller då
buren måste placeras tajt mot ryggstöd och baksätets ryggstöd behöver
rätas upp enligt bild till höger

Toyota Rav4 gen V Medium bur
Medium, Medium Bred & Dubbelbur kan placeras
i bil när Artfex modellanpassade skyddsgaller sitter
monterat i bilen. Bilen kan självklart ha hela
ryggstödet uppfällt bara vid denna fotograferings-
tillfälle man fällt ena ryggstödet i baksätet



(15/12-20)
Toyota Corolla Touring 2018/2019 -
Grind modell 1 dubbeldörr
Avdelare Small 
Golvet är i lägsta nivå och grindens
montering är i lutningshål nr 2
i den sk kvartsmånen
Om man har grind utan avdelare bör man 
kunna ha golvet i högsta läget.

(15/12-20)
Toyota Corolla Touring 2018/2019 -
Medium Bred
Golvet i lägsta nivå
Bur placeras i mitten tajt mot ryggstöd
Insynsskydd tas bort så även förvaringslådan
närmast ryggstödet.
Samma placering för Medium i denna bil

(23/12-2020
Toyota Rav4 gen IV hybrid
Artfex Dubbelbur 10005

Närmast ryggstödet finns en låda som inte går
att ta bort. Bagagegolvet på bilen måste byggas
upp för att följande burar ska passa: se passlistan 

Bilden påvisar bara hur mkt man måste bygga upp
Att bara lägga en kloss i mitten på buren kanske
inte ger den stabila grund man vill buren ska stå på
med tanke på tipprisk åt sidan.

Hur man väljer att bygga upp golvet det är upp till 
det är upp till var och en.

(23/12-2020)
Artfex Dubbelbur 10005. Okänd bil
Troligtvis en Saab 9-5 kombi generation I

Dubbelburens varje burhalva är som en 
Artfex Medium (art nr 10002) i storlek.

Till dubbelburen ingår en heltäckande mellanvägg
i plåt. Denna mellanvägg behöver inte vara 
monterad ifall man vill använda Dubbelburen
som en enda stor bur som bilden här visar. 



21/1-21. Mercedes Benz B-klass W247 
Bil med golv i högsta nivå
Artfex Universella grind Modell 2 Enkeldörr

1/2-2021. Mercedes Benz GLE V167 hybrid 
Medium bur art nr 10002

vi har noterat gasdämparen som sitter upp och ned rekommendation är att den tjocka delen är uppåt.

5/2-2021 
Artfex Large
Ford S-Max generatin II
Tredje sätesraden nedfälld

5/2-2021 Artfex Medium Bred
Artfex Medium Bred
Volkswagen Passat Sportcombi
B8 kaross GTE

En Passat GTE har inte justerbart
bagagegolv.

Justerbart bagagegolv krävs på 
Passat Sportcombi kaross B8
om man vill ha en Artfex Large
eftersom bagagegolvet måste vara
i låg nivå.

30/3-21 Artfex Large
Subaru Outback 2015- 
Baksätets ryggstöd måste rätas upp i en mer upprätt position.
Bur SKA stå till vänster i bagageutrymmet.

Artfex anser att buren SKA stå till vänster i denna bil enkom för att
mittplatsens bälte löper ner från taket från höger.
Om buren brukas som bilden påvisar dvs placering till höger kan 
detta ge fel vinkel för bältet samt att det kan bälet ligger an mot
burens tak och kan således skadas.

Att buren står till höger på bilden är olyckligt men det var enkom för
bildbevis att buren får plats i bilen förutsatt att ovan följs.



30/3-21 Artfex Grind Modell 2
Skoda Oktavia gen IV 2020-

Standardbil har justerbart golv
Golvet bör vara i högsta nivå för att 
grind ska kunna användas.
Grinden är monterad i lutningshål 3.

Avdelare är ännu inte testat i denna bil.


