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TERMÉKISMERTETŐ
Kezelési és összeállítási útmutató
ATBM Kft. dúcolati elemei

A box
Alapelem
Négyféle elemet ajánlunk: Verbaubox – Verbaubox Light – Ecobox – Leichtbox,
minden elem különbözőképpen dimenzionált, az alábbiakban felsorolt részekből áll:
2 db éllel, kitámasztó bakokkal és emelőfülekkel ellátott tábla,
4 db kitámasztó, amely áll:
1 db kitámasztó 1. részből kitámasztónként és
1 db kitámasztó 2. részből kitámasztónként
8 db csapszeg a kitámasztó bakok rögzítéséhez
4 db csapszeg a kitámasztó 1. és kitámasztó 2. csatlakoztatásához
12 db biztosító a csapszegek biztosításához.
Szükség szerint használható még: 4 db kitámasztó-hosszabbító
4 db csapszeg és
4 db biztosító.
Összeállítás:
Az egyik táblát a kitámasztó bakokkal felfelé fektetjük. Két darab kitámasztó 1. és kitámasztó
2. részt átlósan a kitámasztó bakokba helyezünk, a csapszegeket behelyezzük és biztosítóval
biztosítjuk. A kitámasztó-ellendarabokat betoljuk és csapszeggel biztosítjuk a kívánt szélesség
elérésénél. Mindegyik kitámasztót egyforma hosszúságra lehet beállítani, a második táblát a
kitámasztó bakokkal a kitámasztóra helyezzük, csapszegekkel rögzítjük, biztosítókkal
biztosítjuk.
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Magasító elem
Három elemet ajánlunk:

AB1
AB2

0,9 m magas
1,6 m magas

Az AB1 és AB2 magasító elemek ráhelyezhetőek a Verbauboxra, a Verbaubox Light-ra,
valamint az Ecoboxra.
Mindezen elemek különbözően dimenzionáltak, az alábbiakban felsorolt részekből állnak:
2 db tábla összekötő villával
2 db kitámasztó, amely áll:
1 db kitámasztó 1. részből kitámasztónként és
1 db kitámasztó 2. részből kitámasztónként
4 db csapszeg a kitámasztó bak rögzítéséhez
24 db csapszeg a kitámasztó 1. és kitámasztó 2. csatlakoztatásához
4 db csapszeg a magasító elem és az alapelem csatlakoztatásához
10 db biztosító a csapszegek biztosításához.
Szükség szerint használható még: 2 db kitámasztó-hosszabbító
2 db csapszeg és
2 db biztosító.

Összeállítás
Az alapelemnél leírtak alapján.

Összeállítás az alapelemmel:
Az összeállított boxot felállítjuk és a beépített alapelemre helyezzük, ahol az alapelem
emelőfülei csatlakoznak a magasító elem összekötő villáihoz, csapszegekkel rögzítjük és
biztosítóval biztosíjuk.

Alkalmazás
A dúcolatot talajminőségtől függően különböző mélységben állítják le és a táblaéleket
markolókanállal a földbe süllyesztik. Ezután a két tábla között felgyűlt földet markolóval
kiszedik, majd a táblákat újra a földbe tolják, amíg a szükséges mélységet eléri. Amennyiben
ez a mélység az alapelem táblamagasságát meghaladja, a fent említett magasító elem
ráhelyezése szükséges.
A boxok szétszedése a táblák húzásával történik: a magasító elemek szabadon álló összekötő
csapszegek esetén az alapelemről levehetők.

