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SÆBEKASSEBIL

Superimprægneret

GØR-DET-SUPER

MATERIALEFORBRUG:

Terrassebrædder 26 x 120 mm ...................................................................... ca. 6 meter 
Afstandslister 25 x 50 mm ........................................................................... ca. 18 meter 
En lille træklods som forhjulet boltes på 45 x 84 x 95 .............................................. 1 stk. 
Spån. skruer 4,0 x 40 mm .................................................................................. 120 stk.
Barnevognshjul .....................................................................................................2 sæt.
Bolte 70 mm .......................................................................................................... 4 stk.
Galvaniseret gevindrør 10 mm incl. ......................................................................... 1 stk. 
Bolte og spændskiver til fastmontering af hjul .......................................................... 4 stk. 
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ARBEJDSVEJLEDNING:

Terrassebrædderne saves op i:
2 x 1850 mm (til rammen)
1 x 440 mm (til enden på rammen) 
2 x 480 mm (til brædderne, hvorpå hjulene monteres)
Afstandslisterne saves op i diverse mål - se tegningerne

Først monteres afstandslisterne på de to lange terrassebrædder (se foto). 
Lad afstandslisterne være lidt længere end nødvendigt. 
Brug en lang afstandsliste som lineal og slå en streg fra de 150 mm på 
den første afstandsliste til 421 mm på den sidste liste - derved er der en 
linie at save efter, så alle afstandslister får den samme hældning.

Når listerne er savet til samles rammen med endestykket (se foto på 
side 2), og forrest fastgøres brædderne til den lille stump træ, som for-
hjulene skal monteres i.  

Tegning_1. Alle mål er opgivet i mm. Tegning_2.
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Tegning_3.
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Tegning_4.
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Til monteringen af hjulene saves to terrassebrædder svarende til  aksel-
afstanden på hjulsættet. Inden monteringen saves den lille træklods til og 
placeres, foran mellem vangerne. (Se tegning 4)

Til sidst fastgøres hjulene, ved hjælp af bolte, på brædderne. 

Forrest placeres brættet over klodsen og fastmonteres med gevindrøret, 
sådan at forhjulene kan dreje. 

Bagpå skrues hjulene fast på bræddet, som derefter fastgøres til rammen. 

Som det allersidste bores huller foran i brættet til rebet, der bindes fast til 
forhjulene - og sæbekassebilen er klar til sin første tur. 

Til sædet skæres 3 terrassebrædder.  
Tip: de rigtige længder fåes ved at vende rammen om, og tegne længden 
op fra den anden side.

Som det næste skrues sædet på (se foto)
Herefter monteres de resterende afstandslister. Listerne som bruges til 
skubbestang boltes fast med to bolte i hver side, så de med tiden kan 
spændes efter. Alle andre lister monteres med to skruer i hver liste.

Ved montering af de øverste lister på fronten tegnes hældningen af som vist 
på foto herunder.

Brug evt. lister til at stive siderne indvendigt af. 
Skråt ovenover baghjulet - som vist på tegningen forneden. 

”Kataloget er alene tænkt som til inspiration til ”gør-det-selv” Dimensionering og materialevalg bør altid afstemmes efter den konkrete anvendelse/det konkrete behov under profes-

sionel vejledning. Superwood påtager sig intet ansvar for anvendeligheden af tegningerne/anvisningerne eller for resultatet – herunder holdbarheden, dimensioneringen og stabiliteten 

– ved evt. brug af tegninger/ anvisninger fra kataloget”. 


