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Monteringsinstruktion 

1.Börja med att hitta ett lämpligt ställe för huvudkaret. (kar 1 enl. Ritning) Det bästa är om man har 

en höjd att ställa det på för att få en naturlig lutning på banan. Ställ ner karet och markera var 

fötterna är på marken. Gör hål för jordankare i marken. Montera jordankare på benen och ställ ner 

banan i hålen. Väg av med ett vattenpass så att karet är plant i våg. Karet  kan gärna luta lite mot 

dammluckan. 

Vill man ha en produkt som står emot röta ännu bättre och blir något lättare att rengöra kan man 

olja in den med träolja. 

2. Lägg ut de längre karen(2 och 3 enl.Ritning)  samt avslutningskaret(4 enl.ritning) på marken för att 

planera var banan kommer att sluta. Det första karet måste vara i 90 grader mot huvudkaret för att 

vattenhjulet ska få maximalt med vatten och därmed fungera optimalt. Det följande karet samt 

avslutningskaret kan dock vridas i vilken önskad riktning som helst för att få en lite roligare bana. När 

man hittat önskad placering så placerar man de medföljande två lösa benen i änden på det första 

karet ca 300-400 mm från änden. Gör hål för jordankare och slå ner dessa i marken. Skruva fast 

benen mot karet med medföljande vinkeljärn.  Sätt fast kar 2 på ramen av kar 1 med 2 av de 

medföljande håljärnen.  Se noga till att ev. Vassa kanter på järnen slås ner. 

3. Placera nästa långa kar (3 enl. Ritning)under kar 2 i önskad vinkel.  Se till att karet når tillräckligt 

långt under för att hålet i kar 2 skall bli centralt placerat i kar 3. Fäst ihop karen på två sidor med de 

medföljande håljärnen. Järnen kan monteras på det ena karet och sedan knackas i önskad vinkel med 

hammare. På det viset kan man fästa ihop karen i många olika vinklar. Se noga till att ev. Vassa 

kanter på järnen slås ner.  

4. Skjut in kar 4 så att kar 3 vilar på kanten på kar 4. (Se bild 2) Se till att det blir tillräckligt långt för 

att vattenröret från kar 3 räcker in ca 150-200 mm i kar 4. Kar 4 kan placeras i valfri vinkel mot kar 3. 

Markera  på marken var benen på kar 4 är. Ta bort kar 4. Gör hål för jordankare. Montera kar 4 i 

hålen.  Montera ihop kar 3 och för med de medföljande håljärnen enligt beskrivning ovan. Se noga till 

att ev. Vassa kanter på järnen slås ner.  

5. Anslut eventuell spilledning från kar 4 (extra tillbehör) med medföljande slangklämma.  

6. Anslut vattenslang till kar 1.  

7. Montera vattenhjul i lagerbockarna och sätt de löst på kar 2 under dammluckan.  Se till att kar 1 är 

fyllt med vatten och justera dammluckan så att maximalt vattentryck erhålls.  Justera lagerbockarna i 

längsled på kar 2 efter vattenstrålen  så att vattenhjulet snurrar lätt och maximalt. Markera hålen i 

lagerbockarna och förborra. Skruva fast lagerbockarna i hålen och sätt dit vattenhjulet. 

Att tänka på: 
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Se till att banan har tillräcklig lutning. 

Det blir mycket vatten efter banan. Se till att vattnet kan ledas bort så att det inte blir en olägenhet. 

Spilledning finns att köpa som extra tillbehör i önskad längd. 

Om underlaget inte tillåter att jordankare slås ner i hela sin längd kan dessa kapas. Dock maximalt 

halva spjutets längd. 

 

 

 

Teknisk specifikation: 

 

Material:Sibirisk Lärk (obehandlad) Metall(sammansättning,)Aluminium (tråg) Polyeten (vattenhjul 

dammlucka m.m) Formplywood (botten) Trälim(sammansättning) 

 

 

Ytbehandling: 

Vi har valt att ej tillsätta några kemiska preparat för att få en så genuin och giftfri produkt som 

möjligt.  

 

VattenBanan är därför helt obehandlad och  tillverkad av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt  och 

naturligt röttåligt material. 

 Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas. 
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Förskoleservice 
Vi är ett företag baserat i Iggesund, Hälsingland. Vi tillverkar produkter främst till 

Förskolor/skolor och privatpersoner.Vår affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som 

håller.  De flesta av våra produkter tillverkar vi i miljövänlig,giftfri Sibirisk Lärk. Se vår 

hemsida för fler av våra produkter.  
www.forskoleservice.se  
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