Instruktion gravmallar, gravlämmar
Gravmallar
Ett säkert hjälpmedel vid gravgrävning där rinnsand
och lösa stenar förekommer.
Gravmallarna är ställbara i sidled. Allt arbete med
upptagning av gravmallar/lämmar sker från markplan,
för en god säkerhet.
I varje hörn av överramen sitter en kedja fast. Kedjorna krokas fast i underramen. Då flera underramar
används kopplas medföljande kedjor mellan varje
ram.

Bruksanvisning för användning av gravmallar.
1. Vid 1,5 m grav placeras underramen ovanför kistan
på ca 1 m djup.
Vid 2,5 m grav placeras första underramen mitt
emellan översta och nedersta ramen. Den nedersta
underramen sätts över kistan.
2. Gräv så djupt det går utan rasrisk.
3. Lägg ner underramen.
4. Lägg ut överramen i markplan. Om den önskas
helt i plan med markytan, gräv då ner sidorören
till önskat läge.
5. Fäst de fyra kedjorna i krokarna på underramen.
6. Res upp lämmarna omkring ramarna.
7. Fortsätt grävningen och tryck ner lämmarna
under tiden grävningen fortgår. Underramen
blir hängande i kedjorna på önskat djup.
8. Gräv vidare till fullt djup och tryck ner lämmarna
efter hand.

Upptagning av gravmallar.

Underram och lämmar i aluminium godkända
enligt gällande regler ner till 2,5 m gravdjup.
Avsedda för stående spont. 32 stycken krävs
för tätspontning.

1 sats gravmallar, till 2 m gravdjup,
består av:
1 st överram, art. nr 10160
1 st underram, art. nr 10170-alu
2 st frigörningskrokar
Till 2,5 m gravdjup krävs 2 underramar

1. Återfyll runt kistan.
2. Drag ur båda spärrarna som håller nedre ramen låst
i utvikt läge.
3. Eventuellt behöver mittersta gavellämmarna tas
upp först för att det ska bli enklare att ta upp
underramen.
4. Vik ihop ramen. Använd medföljande lyftkrokar i
de öglor som finns på ramens kortsidor.
5. Lyft upp nedre ramen.
6. Drag upp lämmarna allt eftersom återfyllningen
fortsätter.
7. Lyft bort överramen.
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