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Kran, til læsning af gods. 
 
 
Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens dem 
for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil. 
 
Start med, at klippe 3 stykker metal tråd på ca.1 cm. 
Monter ( uden lim) derefter de 3 stykker tråd, i de 2 længde vanger. 
Lim nu selve gitter stykket på de 2 vanger. 
Husk at vende vangerne, så den fræsede rille, er udvendig på kranen. 
vangerne skal stikke 5 mm. ud over gitter stykket i toppen. 
Brug de 3 stykker tråd, til at styre vangerne i forhold til hinanden 
 
Brug evt. et fast anlæg (jeg har brugt en jern klods) så den bliver helt lige 
Monter det lille tvær stykke i toppen af kranen 
 
 
Monter nu de 4 små forstærkninger på stolperne, pas på 
de kan nemt vendes forkert. 
 
 
 
 
 
Monter nu den lille plade i toppen og den lidt støre, med hulet i bunden. 
Skær 4 mm. af plastrøret ( skal bruges til vire tromlen) resten af røret stikkes nu op i 
gennem hullet og limes i bund og top. 
 
Nu skal de 2 dele samles, sæt selve kran armen løst på 
stolperne, uden lim. 
Monter nu de 2 korte støtte stænger, så de sidder vinkelret 
på kranarmen og passer på de 2 forstærknings plader i 
toppen af stolperne, på den måde får du den rigtige vinkel 
på kranarmen i forhold til stolperne, når det passer, limes 
kranarmen fast, på forstærknings pladerne i bunden af 
stolperne. 
 
Monter de 2 lange støtte stænger på forstærknings pladerne i 
toppen af stolperne og i toppen af kran armen 
 
Nu monteres de små skiver, der skal ligne tandhjul 
Først samles det lille stykke rør, med 2 små skiver til en vire 
tromle, monter nu den mellemste skive, med et stykke tråd, i 
de 2 huller, der er midt i bjælken, monter tromlen med et 
stykke tråd, i de øverste huller, på ydersiden monteres den 
store skive, buk det lange stykke tråd, så det har facon, som 
et håndsving og monter det i de 2 nederste huller, med en 
skive på indvendig side. 
Monter 2 skiver, på et stykke tråd, i toppen af kranen, Alt 
over skydende tråd af klippes. 

http://www.model-byg.dk
mailto:post@model-byg.dk


 

                                                                                  http://www.model-byg.dk     post@model-byg.dk              
                                                                                                   © Copyright Model-byg 2008 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Kranen males stålgrå og krogen males gul 
 
Monter nu selve viren, sno lidt rundt om vire tromlen og lim det fast, før viren op mellem de 2 skiver i toppen, ned 
gennem krogen og op igen, fastgør enden til toppen af gitret 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. 
 
 
 
 

 
 
Lille dansk losse/læssekran. 
Skala H0 
Vare nr. 070608 
 
Sættet indeholder: 
Hvide fræsede plastdele,metal tråd til aksler og 
håndtag, tråd, Byggevejledning. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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