
Hur man kan göra ett verktyg för tankarmaturen till 240

Ovan ses det material som behövs för att tillverka den del som skall greppa i ringen 
som håller tankarmaturen. Materialet är en stegmuff från Biltema med artikelnummer
798548 (76 mm) samt bandjärn10x4 mm. Som bilden visar skall bandjärnsbitarna 
böjas som bilden visar i 90 graders vimkel. Du borde tillverka minst 5 bandjärnsbitar,
helst 6, för att konstruktionen skall bli stabil. Du kommer antagligen bli tvungen att 
fila lite på bandjärnen för att de skall passa perfekt i ringens uttag vilket även det är 
viktigt för verktygets stabilitet. Du kommer även att behöva minst en slangklämma 
(storlek 70 – 90 mm) som skall fixera bandjärnsbitarna vid fastsättning av dessa.  En 
rekommendation är att du införskaffar en ny spårring om den du har inte är felfri 
eftersom en felfri spårring är viktig när det gäller att skapa ett så bra verktyg som 
möjligt. En ny spårring kostar 125:- på VP-autoparts (artikelnummer 1235324)



OBS, vänta med att ta ur öppningen för armaturens rör och slangar till du 
monterat ”klorna”.
Som du sett på en tidigare bild skall spårringen vara fixerad på någon form av platta, 
jag använde en träkloss som jag hade liggande. Den långa skruven, eller vad du 
föredrar att använda, är till för att säkra rörets läge på spårringen. Som du ser på 
följande bilder så hade jag skruvat i en krok i träklossen, sen tog jag en bit 6 mm 
gängstång som böjdes i en krok i ena änden. Jag tog sedan en bit bandjärn som jag 
borrade ett hål i där gängstången fördes igenom och sen var det bara att dra fast 
muttern tills röret var fixerat mot spårringen.

Skruv eller gängstång Mutter

Träskiva eller helst metallskiva

Höjd öppning 35 mm

Spårring för tankarmaturen

          Ytterdiameter på röret 76 mm



Tyvärr har jag inga bilder från monteringen utan jag kan bara visa hur man sätter 
slangklämman för att hålla fast klorna inför svetsningen. OBS att röret nu skall vara 
fixerat mot spårringen varpå du sätter dit ”klorna” samt drar åt slangklämman. Har du
ingen möjlighet att svetsa eller få det svetsat kan du prova med skruv och muttrar 
men kom då ihåg att borra i ”klorna” innan du sätter i dom och när dom är fixerade 
kan du borra i röret. Borra  med så liten tolerans som möjligt.



Jag kan intyga att verktyget jag byggt är provat och fungerar alldeles utmärkt.

Med vänlig hälsning Jan Rundqvist på www.mekbiten.se

Har du någon fråga kan du maila mig på janne@mekbiten.se

http://www.mekbiten.se/
mailto:janne@mekbiten.se

