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240L PL 

Beholderstakken lægges ned i 
passende arbejdshøjde. 

Vær varsom, da stakken er 
tung. 

Til hver beholder, er der et sæt 
hjul og en aksel. 

Placér lågene på beholdere.  Tryk lågpropperne helt ind til de 
siger ”klik”. 

Bemærk: *For at vælge korrekt akselgang, se skemaet på næste side. 

Klik det ene hjul på akslen og 
før akslen gennem aksel- 
gangen.* 

 

Montering 
Fliplåg og hjul 

Hvert låg fastgøres med to 
lågpropper, fire i alt. 
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240L PL 

Hjuloversigt 240L PL u. fronthjul 240L PL m. fronthjul 

200 mm hjul C  

250 mm hjul B C 

300 mm hjul A B 

Montering 
Hjul 

240L PL 

A 

 

 

C 

B 



 3/4 

Fliplåg demonteres fra  
undersiden af hvert hængsel. 

Først de to hængsler ved  
beholderens håndtag. 

Brug en flad skruetrækker på 
ca. 5 mm. Tryk låsesplitten op 
og ud i én bevægelse.  

Lågproppen er nu klikket fri og 
kan fjernes med fingrene. 

Gentag på det andet fliplåg.  

Nu de to hængsler ved  
gribekanten.  

Bor et hul på 6 mm gennem 
ringen som vist på billedet.  

Lågproppen er nu klikket fri og 
kan fjernes med fingrene.  

Gentag på det andet fliplåg.  

Brug en flad skruetrækker på 
ca. 5 mm. Tryk låsesplitten op 
og ud i én bevægelse.  

 

240L PL 

Demontering 
Fliplåg og hjul 
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240L PL 

Demontering 
Fliplåg og hjul 

250 mm type 1:  

Hjulet løsnes fra akslen ved, at 
låsepalen bag på hjulet trækkes 
tilbage. Brug evt. en lille flad 
skruetrækker. 

Når låsepalen er trukket helt 
tilbage, kan hjulet trækkes af 
akslen.  

Gentag ved det andet hjul. 

250 og 300 mm type 2:  

For at få adgang til låsepalen 
bores et lille hul ved fordyb-
ningen i hjulet, som på billedet. 

Tryk låsepalen ind mod akslen. 

Når låsepalen er trukket helt 
tilbage, kan hjulet trækkes af 
akslen.  

Bemærk: Type 1: Nyt hjul pr. 2021. Type 2: kan forekomme i en overgangsperiode.  


