BENDERS MARK I TILBEHØR

MONTERINGSINSTRUKSJON

Avretningssystem
Benders Avretningssystem brukes for å avrette settelaget og er et meget godt hjempemiddel ved legging av
belegningsstein og heller. Med Benders Avretningssystem får du en presisjon og enkelhet som er vanskelig å oppnå
med andre metoder.
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Bruk

Benders Avretningssystem (2932000)

Når det er på tide å legge ut avretningsmaterialet slås
jordspydene ned på en lengdeavstand slik at banene
når mellom spydene. Sideveis tilpasses avstanden til
avretningsbrettets bredde.

Banene er produsert i aluminium, glideklossene på
avretningsbrettet er utskiftbare. Baner og brett finnes
i ulike lengder (bilde 1).

Begynn med å sette et spyd nær plassen som bestemmer høyden på underlaget, f.eks. en trapp eller garasjeport. Juster inn beslaget til den høyde du skal ha på
underlaget. Husk fall fra hus m.m. Når alle spyd er
stilt inn er det enkelt å se om det mangler fyllmasse
noen steder. Fyll i så fall opp med mer materiale og
vibrer dette. Legg til sist på steinmel som er utmerket
som underlag og begynn avretningen. Deretter kan
du begynne å legge belegningsstein og heller.

Jordspydene som slås ned i bakken har justerbare
fester som gjør avrettingen lett. Banene trenger ikke
å ligge på materialet da avretningsbrettet går ned
mellom banene (bilde 1 og bilde 2).
Systemet kan kompletteres med en drastang som festes på avretningsbrettet. Da kan du arbeide stående
når større overflater skal avrettes.

I komplett sett inngår:
Avretningsbrett med glideplater

BENDERS
AVRETNINGSSYSTEM FINNES
I TO ULIKE UTFØRELSER

1 stk

1,2 m

1 stk

2m

1 stk

3m

Baner, 50x50 mm profilrør
2 stk

1m

2 stk

2m

2 stk

3m

Skjøt for profilrør
2 stk
Jordspyd med beslag, 600 mm
8 stk

Bilde 1. Baner og avretningsbrett

Bilde 2. Jordspyd med justerbart feste gjør det enkelt å montere avretningsskinnene.
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Bilde 1. Benders Ergonomiske Avretningssystem

Benders Avretningssystem Ergo
(2933000/2933010)

I komplett sett inngår:

Med Benders ergonomiske avretningssystem brukes
samme type avretningsskinner, jordspyd og justerbare fester som brukes til avretningssystem art nr.
2932000, se side 2.

1 stk

Vogn med hjul

1 stk

Hjulsett

1 stk

Avretningsskinne
(1,5 m bred alt. 2,5 m bred)

Etter utplassering av skinnene rulles vognen enkelt
frem og hjulsettet plasseres på skinnene, dra så vognen mot deg for å avrette overflaten med det fall dere
har stilt inn skinnene på.
Benders Avretningssystem Ergo finnes i to utførelser:
2933000 1,5 m bred og 2933010 2,5 m bred.

Baner, 50x50 mm profilrør
2 stk

2m

2 stk

3m

Skjøt for profilrør
2 stk
Jordspyd med beslag, 600 mm
4 stk

Dersom det er ønskelig med spesifikke deler fra Benders Avretningssystem Ergo er det mulig å bestille separat. Ta kontakt med din Benders representant.
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