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GalgeKran. 
 
Læs denne vejledning grundigt i gennem, inden du begynder at samle noget, Start med at kontrollere at der ikke 
mangler noget i arkene, bemærk, at der er nogle af smådelene, der er ekstra af. Skær forsigtigt de dele ud du skal 
bruge, rens dem for fræserester og tapper, brug en skarp kniv og negle fil. 
 
BEN. 
Læg de 2 lange sider op af trekanterne (LIM IKKE), nu lægges den lille overlægger på plads og limes fast på spidsen 
 
Lim nu de 2 lange sider på, så de flugter med den lille overlægger, 
de vendes så trekanterne ligger inden i rillen 
Forsæt på samme måde med ben nr. 2 
 
Platform. 
Lim nu gitterkonstruktionen under riflede plade 
Lim de 2 lange U profiler på undersiden   

 
så de ligger plan med indersiden af 
hullet i gitret  
 
 
 

Montering af ben 
 
Fil hjørnerne af så de passer på ydersiderne  af U profilerne 
Monter nu de 4 skråstivere. 
 
Motor kassen. 
 

Monter enderne på bundpladen   4 tykke og 2 tynde limes sammen            monter motoren.                     Monter tag 
og vangerne neden under.            og monteres på det afkortede rør.                                                            Pladerne. 
 
Hjulene samles af en 
Tyndskive som limes  
Bag på hjulet, de kan  
Enten limes fast eller 
Monteres på en aksel. 
 
 
Nu monteres Gelænder og stige og evt. fødder. 
Kranen males stålgrå, motoren sort og krogen gul. 
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Nu skal krogen samles der er 2 typer, den nemme består af 2 stykker, viren lægges imellem de 2 
stykker der limes sammen. Den svære udgave består af 2 dele der limes sammen, og selve krogen 
monteres med et stykke metal tråd, det kræver en stille hånd, men det kan lade sig gøre, 
alternativt, kan man nøjes med at binde viren fast i den lille krog. 
Monter nu selve viren, sno lidt rundt om røret i motorhuset og lim det fast, før viren, ned gennem 
bunden af motorhuset til krogen og op igen, fastgør enden til røret med lidt lim, hæng lidt vægt i 
krogen, for at viren rettet ud, lån evt. lidt af konens hårlak, og giv den et lille pust, mens den er 

spændt ud. 
 
                                                                                                                                               
 
      
 

       Den ”svære” krog           Den ”lette” krog  
 
 
 
 
 
 
 
Lille dansk Galgekran (forbillede fra Randers) 
Skala H0 
Vare nr. 011109 
 
Sættet indeholder: 
Hvide fræsede plastdele, metal tråd til aksler 
og tråd, Byggevejledning. 

 
Dette skal Du bruge: 
Skarp kniv, bidetang, spidstang plastklæber 
helst med kanyle, neglefil, pincet, maling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Forslag til farver: 
Humbrol, stålgrå MAT 27, gul 69. 
 
Alle vore bygge vejledninger kan ses på vores Web 
Shop, som PDF filer, dem kan du forstørre på 
skærmen, for se flere detaljer. 
 
Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen 
eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, 
til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt 
produkt, der er nemt at gå i gang med. 
 
Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra 
dig. 
 
Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig 
forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.  
 
Vi kan kontaktes via vores hjemme side : 
www.model-byg.dk 
eller på mail 
post@model-byg.dk 
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