BENDERS MARK I TILLBEHÖR

MONTERINGSANVISNING

Avdragssystem
Bender Avdragssystem används vid avjämning av sättlagret och är ett mycket bra hjälpmedel vid läggning av
marksten och plattor. Med Bender Avdragssystem får du en precision och enkelhet som är svår att nå med andra
metoder.
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BENDERS MARK I TILLBEHÖR

MONTERINGSANVISNING
Avdragssystem
Art nr 2932000 och 2933000/2933010

Användning

Bender Avdragssystem (2932000)

När det är dags att lägga ut avjämningsmaterialet slås
jordspetten ner på ett längdavstånd så att banorna
når mellan spetten. I sidled anpassas avståndet till avdragsbrädans bredd.

Banorna är tillverkade i aluminium, glidklossarna
på avdragsbrädan är utbytbara. Banor och bräda
finns i olika längder (bild 1).

Börja att sätta ett spett nära den plats som bestämmer
höjden på underlaget, t.ex. en trappa eller garageport. Justera in beslaget till den höjd du ska ha på
underlaget. Tänk på fall från hus m.m. När alla spett
är inställda är det lätt att se om det saknas fyllnadsmaterial. Fyll i så fall upp med mer material och
vibrera detta. Lägg så till sist på stenmjöl/flis som är
utmärkt som underlag och börja avdragningen. Därefter kan du börja lägga marksten och plattor.

Jordspetten som slås ned i marken har justerbara
fästen vilket gör att avvägningen går lätt. Banorna
behöver ej ligga i materialet då avdragsbrädan går
ned mellan banorna (bild 1 och bild 2), inga efterrepationer.
Systemet kan kompletteras med en dragstång som
fästes på avdragsbrädan. Då kan du arbeta stående
när större ytor ska jämnas.
I komplett set ingår:
Avdragsbräda med glidplattor

BENDER
AVDRAGSSYSTEM FINNS I
TVÅ OLIKA
UTFÖRANDE

1 st

1,2 m

1 st

2m

1 st

3m

Banor, 50x50 mm profilrör
2 st

1m

2 st

2m

2 st

3m

Skarv för profilrör
2 st
Jordspett med beslag, 600 mm
8 st

Bild 1. Banor och avdragsbräda

Bild 2. Jordspett med justerbart fäste gör det enkelt att montera avdragsskenorna.
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Bild 1. Bender Ergonomiska Avdragssystem

Bender Avdragssystem Ergo
(2933000/2933010)

I komplett set ingår:
1 st

Vagn med hjul

Med Benders ergonomiska avdragningssystem används samma typ av avdragningsskenor, jordspett och
justerbara fästen som används till avdragningssystem
art nr. 2932000, se sida 2.

1 st

Hjulset

1 st

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

Banor, 50x50 mm profilrör
2 st

2m

2 st

3m

Efter utplacering av skenorna rullas vagnen enkelt
fram och hjulsetet placeras på skenorna, drag sedan
vagnen mot dig för att jämna till ytan med det fall ni
ställt in skenorna på.

Skarv för profilrör

Bender Avdragssystem Ergo finns i två utföranden:
2933000 1,5 m bred och 2933010 2,5 m bred.

Önskas specifika delar ur Bender Avdragssystem Ergo
set går det att beställa separat. Hör med din säljare.

2 st
Jordspett med beslag, 600 mm
4 st
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