
   
 

 

 

Betjeningsvejledning for: 

 

Mega 1 tænger: 

 

Tængerne anvendes til løft, transport og 

lægning af alle former for belægningssten, 

som egner sig til maskinlægning og 

ophænges i kran, gravemaskine, mini dozer 

eller lignende. 

 

Indstilling af tang: 

Det er vigtigt at tangen indstilles nøjagtigt til 

stenformatet, dvs. Til stentype, stentykkelse 

og antal sten. 

Indstilling for stentykkelse f.eks. 8 cm. sker 

ved justering af de fire støttebolte med 

fodplade. 

Her skal stålgriberne i den side med hjulene 

gribe ca. 15 mm over underkant sten. 

Disse 15 mm er nødvendige under ansætning 

mod de sten, der er lagt under lægningen. 

I den modsatte side af tang stilles så 

stålkæberne griber så dybt som muligt. 

Dybdeindstilling afhænger af formatstørrelse, 

men frigangen skal for den mekaniske tang 

være ca. 6 cm og for den hydrauliske ca. 6-12 

cm. 

Husk ved mekanisk tang ved størrer justering 

at fordele denne på begge kæber af hensyn til 

den rigtige balance i ophænget. 

Ved SF sten skal to af stålkæberne være med 

spids, se figur.2 og sørg for at spidserne 

sidder så, når man flugter hen over formatet, 

så ligger spidserne indenfor, som vist i de 

stiplede linier. 

Ved forskudte herregårdssten skal alle de lige 

stålgribere være i brug. 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsregler: 

 

Løft aldrig stenene over hovedhøjde og 

ophold under løftet sten er strengt forbudt. 

Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj. 

 

 

 

 

48 SF-stenformat og stålkæber 

med spids

Bue på midt ikke dybere end 
1,5 cm.

 
                         Figur.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd: 

 

1. Sæt aldrig stenpallerne på ujævn 

grund. 

2. Hold orden på formatet , skub evt. 

sten på plads inden gribning. 

3. Inden større stenleverance, kontroller 

at stenene ikke er tykkere forneden for 

der kan ske det som er vist på fig. 1. 

 

Prøv evt. at gribe med tang inden leverancen. 

 

Har De problemer så ring på tlf: 75271105 
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