
    Brugervejledning for AK Planervogn

Sættet indeholder:

1x - Planervogn
2x - Sidehjul m/ beslag
1x - 1,5 m afretterskinne
1x - 2,0 m afretterskinne
1x - 3,0 m afretterskinne
2x - 2,0 m sideskinner
4x - 4,0 m sideskinner
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Brugervejledning for AK Planervogn
 

Med en AK Planervogn er det nemt og bekvemt at rette både mindre og større arealer af, inden du skal 
lægge belægningssten. 

Du kan anvende AK Planervogn i kombination med alle andre systemer du måtte være vant til at bruge (T-
profiler, vandrør, etc. etc.). AK Planervognen kan dog med fordel anvendes i kombination med AK 
sideskinner.  

Du arbejder altid oprejst i en god og korrekt arbejdsstilling. 

1. Den komplette planervogn. 
2. Montering af planerskinne 
3. Montering af hjulsæt. 
4. Nu kan arbejdet begynde, sådan gør du 

1. Den komplette planervogn:  

           

             Planervogn                                             Planerskinne                                             Hjulsæt 

 2. Montering af planerskinne:  

Når man monterer planerskinnen på planervognen, er det nemmest at vende planervognen på hovedet så 
hjul peger opad. Skinnen placeres ind over tapperne i planervognen og låsebeslagene skydes til side og 
skinnen vippes på plads under låsebeslagene, som herefter lukkes. 

                                               

                                                                Montering af planerskinne 

Planervognen vendes om og er nu klar til brug. Du kan nu afrette ved at løfte eller sænke planerskinnen i 
underlaget. Dette er dog kun til grovere afretning, da man ikke kan styre højden præcist uden fast 
understøtning. 
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3. Montering af hjulsæt  

Når du anvender planervognen, kan du med fordel anvende vore hjulsæt. Hjulsættet monteres ved, at løsne 
boltene og skubbe hjulene inder over enden af planerskinnen. Når de er skubbet helt ind, strammes boltene. 
Så er du klar til at bruge planervognen med AK-afretningssystem. Der findes to forskellige hjulsæt:  

 

               1: Standard hjulsæt (fast indstillet)                                   2: Vario hjulsæt (variable højde) 

               Bruges når du vil anvende AK sideskinner      F.eks. til afretning ved kantsten og arbejde i                    

                                                                                                              varierende højder. 

                                    

                              Montering af hjulsæt 

4: Nu kan arbejdet begynde, sådan gør du: 

AK Sideskinnerne udlægges så underkanten af skinnerne har den højde, der skal afrettes i. Hjulene på 
planerskinnen skal køre oven på sideskinnerne. Planerskinne med hjul passer nu, så planerskinnen afretter i 
samme højde som undersiden af sideskinnen. Skal du afrette i andre højder kan du med fordel bruge 
Variohjulsæt. 

OBS!  Planervognen kan også bruges i forbindelse med andre systemer, som vandrør og t-skinner. Men du 
opnår den optimale arbejdsstilling og brugervenlighed i forbindelse med AK-afretning og du kan dermed 
afrette større arealer på kortere tid. 

 

 

AK sideskinner. 
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