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BRUGSANVISNING
TIL
RILLEFRÆSER

Generelt
Rillefræseren er en specialmaskine, der gør det meget let at installere styretråden til FALLER car system.
Rillebredde og dybde kommer automatisk til at passe ved brug af denne rillefræser. Rillefræseren kan anvendes ved installation af FALLER car system
ved såvel nyanlæg af veje som i eksisterende veje. Den slanke udførelse af
rillefræseren gør den let at bruge alle steder – på såvel lige strækninger som i
kurver.
Brug af rillefræseren

Først optegnes vejene og placeringen af styretråden.

Med rillefræseren arbejder man så langs den optegnede linie og udfræser
sporet til styretråden. HUSK: HOLD GODT FAST I RILLEFRÆSEREN! Man
skal sikre sig, at begge de to styrehjul på siderne af fræserklingen, hele tiden
kører på vejbanen, idet det sikrer at den fræsede rille kommer til at passe i
såvel dybde som bredde.
Kommer man til at fræse forkert, gør det ingenting, idet den forkerte rille vil
forsvinde ved den senere udspartling.

Når fræsearbejdet er afsluttet, kan styretråden (FALLER Spezial-Fahrdraht
artikel no. 161 670) presses ned i rillen med en alm. Skruetrækker, spartel
eller lignende.

Herefter afsluttes nedlægningen med en udspartling af rillen med spartelmasse. Her kan anvendes FALLER artikel no. 180500. Efter at spartelmassen er
blevet tør, er styretråden færdiginstalleret.

Arbejdet afsluttes med at male selve kørebanen. Her kan anvendes FALLER
Strassenfarbe artikel no. 180506. Det er bedst at påføre farven med en malerrulle. Derved opnås en ensartet farvedækning. Ligeledes giver porerne i
malerrullen en overflade med en passende rughed, der giver godt vejgreb for
bilernes hjul – ikke mindst i sving og ved stigninger.

Gode råd
Ved tilslutning af rillefræseren til strømforsyningen, skal man sikre sig, at polariteten er rigtig, d.v.s. at fræserhjulet kører den rigtige vej rundt.
Dette er sikret ved stik forbindelser på den rillefræser, som vi har.
Har du anskaffet din egen rillefræser, skal du være opmærksom på, at den
bruger temmelig meget strøm, så strømforsyningen skal være på 12V og
mindst 2A jævnstrøm.
Der er stor kraft i denne lille maskine, så man skal virkelig have godt fat i den
under brugen.
GOD ARBEJDSLYST!

