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Montage vejledning for SkovTrup plantekassen i RobinieTræ 03/2007-1

Materialer for fremstilling af plantekasse 
Følgende er fra model M2 85x85cm
(side 9-10-11 er fra M2AFL - M4).

På højre billede ses det nødvendige værktøj 
for enkel og rimelig hurtig montage af kasse.
Gummihammer eller hammer og træklods –
13 mm fastnøgle – brækjern eller trækile –
boremaskine.

Stykliste plantekasser: (Dim. 45x85/165 – 85x85/165cm)

1 stk.1 stk.0 stk.0 stk.Gev. Stang

2 stk.2 stk.0 stk.0 stk.Udv. u-beslag

2+2 stk.2+2 stk.2+2 stk.2+2 stk.Hjul Ø75

8 stk.8 stk.4 stk.4 stk.Bolte M8

4 stk.4 stk.2 stk.2 stk.Galv. bæring

8 stk.8 stk.4 stk.4 stk.Vinkel beslag

4 stk.4 stk.4 stk.4 stk.Galv. Hjørner

80 stk.80 stk.64 stk.64 stk.Skruer M4x20

M4 
165x85cm

M2AFL
165x45

M2 
85x85cm

M1 
85x45cm

Dele til
Plantekasse

Efter forhåbentlig en rimelig problem fri montage skulle 
det færdige resultat se ud som billede til venstre.
Der kan isættes 2 styk (M2) MaxiKap kasser (Pindstrup 
Mosebrug) eller der kan laves en bund af planker løst 
hvilende på metal bæringer. Plantekassen kan herved 
anvendes til mange forskellige formål. Ønsker man at 
fylde plantekassen med jord/sphagnum er det en god 
ide at clipse fiberdug indvendigt så jord ikke skyldes ud 
mellem planker. Vær opmærksom på max. 70 kg / hjul.

Venligst bemærk at robinie træ som andet hårdttræ kan 
have mindre naturlige skævheder og der må derfor 
påregnes mindre justeringer fra tid til anden.

Er der ru steder på plankerne – pudses disse med alm. 
sandpapir korn 80-120 – GOD FORNØJELSE!
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MONTAGE:

Vigtigt at stå ved et plant arbejdsbord der min. har 
størrelse af den kasse der monteres.

Planker fordeles/sorteres efter udseende:
Højre side er der samlet de 4 øverste planker der alle 
har gode ens fasede kanter som derfor anvendes til 
de øverste planker i plantekassen. Midterste kan 
have mindre kant skader mv. som ikke ses efter 
montage.
De 4 styk til venstre på billede er til de underste 
planker på kassen dvs. dem der startes med.
Bemærk evt. mindre enderevner mv. skjules helt af 
beslag og får derved ingen indflydelse på det færdige 
resultat.

På de 4 brædder midt på billede vises 
her planke med mindre kantfejl. 
Placeres denne som midterste planke i 
plantekasse så vil det efter montage 
ikke kunne ses - idet den dækkes af 
metal hjørneprofil .

Her ses de 4 underste planker i plantekassen – lagt op klar til montage af metal hjørneprofiler
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Hjørneprofiler monteres – indbukkede kant placeres i 
rille på ene planke og herefter i den anden rille og 
presses ned – kan være nødvendigt at slå profil ned 
med gummihammer. Kommer der i denne forbindelse 
mindre afskalninger der hvor metal skubbes mod træ 
er dette ikke et problem da det dækkes af hjørne 
profil.

Hjørne profilerne skal ikke helt ned til kanten/bunden 
af planken. Undgå derfor at slå profilerne helt til bund 
da det er pænest at man stopper ved den fasede kant 
– se billede nr. 2 til venstre. Herefter skrues de 
underste 4 planker i nederste skrue hul M4x20 –
billede nr. 3 til højre.

Vigtigt at skruer placeres med spids i midte af metal 
profilets hul for at opnå et pænt resultat.

Der kan evt. forbores med et 3 mm bord for M4x20 skruer, 
men det er ikke strengt nødvendigt.
Hvis der ikke forbores kan der være enkelte planker der 
revner i enderne (høres et klik)
Forekommer dette vil det senere være dækket af 
hjørneprofilerne og ikke påvirke plantekassernes stabilitet 
og kvalitet synderligt.

Vær forsigtig med batteri boremaskine ved fastspænding 
da robinie er meget skruefast og de rustfri skruer kan 
knække!
Efter fiksering med skruer i de nederste 4 planker isættes 
midterplanker.
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Vigtigt at de 4 planker presses/slåes ned 
med gummihammer eller alm. hammer og 
træklods på cirka samme tid. Alle de 4 
planker skal være i indgreb med hinanden 
- mens de presses eller slåes nedad i 
hjørneprofiler. 

God ide at indlægge et par trælister i ca. 
1cm tykkelse så midterste planker ikke 
slåes helt ned mod de underste planker. 
Gøres dette skal man senere have dem fra 
hinanden for justering af spillerum – se 
senere i vejledning.

Har man ikke en gummihammer kan man bruge en almindelig 
hammer og en træklods. Der kan til tider skulle bruges kræfter!

Tip:
Man kan smøre de 45 grader skårne 
flader med lidt olie eller brun sæbe 
hvorved montagen gøres lettere.
Vigtigt at planker er stramt tilpassede 
så kassen senere forekommer helt 
stabil.
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På billede ses her før omtalte trælister i ca. 1cm 
tykkelse der bevirker at plankerne ikke slåes helt ned 
mod underste planke - da man senere skal have fordelt 
spillerum mellem de tre planker.

Bemærk:
De 4 midterste planker skrues ikke før til sidst efter at 
spillerum mellem planker er justeret til ca. samme 
afstand.

Vigtigt at de 4 øverste planker er 
udvalgt iht. tidligere tekst så man får 
flotte planker (fasede top kanter) der 
afslutter pænt i alle 4 hjørner.
Normalt monteres øverste og nederste 
planker så de går ca. 4-6mm op over 
metalhjørne ender.

Planker  presses/slåes ned med 
gummihammer eller alm. hammer og 
træklods på cirka samme tid. Alle 4 
planker skal være i indgreb med 
hinanden - mens de presses/slåes
nedad for ikke at beskadige planke 
ender.

Når top planker slutter pænt i alle 4 hjørner fikseres disse vha. M4x20 skruer – 4 styk i hver planke.
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Herefter skrues også de manglende 2 
skruer per planke i underste planker.

Nu er de øverste og nederste planker 
fikseret og trælister kan fjernes.
Har man ikke listerne inde kan det være 
lidt besværligt at få midterste 4 planker 
justeret på plads dvs. få ens spillerum 
mellem øverste og midterste / midterste 
og nederste planker (ca. 10-15mm)

De 4 midterste planker justeres 
på plads dvs. få ens spillerum 
mellem øverste og midterste 
samt midterste og nederste 
planker (ca. 10-15mm) med 
trækile / brækjern / koben eller 
andet.

Herefter skrues alle resterende 
M4x20 skruer i hjørnebeslag.
Forsigtig med ikke at 
overspænde!

Efter færdiggørelse af plantekasse har man en kasse 
uden hjul som fint kan anvendes til højbed, blomster-
kasse, plantekasse mv.

God ide hvis højbede fx laves i græsplænen - at stille 
den ovenpå en ramme af fliser eller robinie planker 
som stikker ca. 10 cm uden for kassen – herved kan 
man slå græsset effektivt helt ind til højbedet.

Ønskes mobil plantekasse på hjul eller meder -
forsættes vejledning: (Side 7 & 8)

Kasse vendes så man kan komme til at mærke op til 
vinkler for montage af hjul eller meder (faste 
understøtninger).
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Ved M2AFL og M4 afstand 17 cm indvendigt fra ende -
de to bæringer uden hjul placeres ca. 34cm fra hjul 
bæringer (målt mellem vinkelbeslag / u-skinner) 
(Gældende for M2AFL & M4 kasser)

Vinkelbeslag bruges som vinkel og der tegnes uden om 
beslag med blyant

Vinkelbeslag vendes 180 grader og placeres iht. 
ovennævnte opstregning og skrues fast med M4x20 
skruer – min. 4 styk per beslag isat de yderste 4 
huller i beslag.

Her ses plantekasser med de 4 montage vinkler 
monteret hvor der herefter monteres:
1 – Meder 4,5x10cm til kasser uden hjul hvor der 
ønskes et ”svævende” design (nedennævnte billede).
2 - U-bæreskinner samt drejbare hjul med/uden bremse
(Forsættes næste side) 

Afstand 10 cm indvendigt fra ende afsættes.
(Gældende for M1 & M2 kasser) 

Vinkelbeslag bruges som vinkel og der tegnes uden om 
beslag med blyant
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2 - U-bæreskinner med drejbare hjul m/u bremse. 

U-skinner placeres med flad bæreside opad – (mod 
bund af MaxiKap kasser/løse planker).
M8 bolt isættes med runde hoved op og M8 møtrik 
under hjul krans
Normalvist monteres to styk bremsebare hjul diagonalt 
over for hinanden - dette kan gøres valgfrit. 

Hjul spændes med 13mm gaffel / stjerne nøgle – god ide at sprøjte hjul engang imellem med olie. Hjul er fra 
fabrikken smurt ved hjulkrans med fedt – belastning max. 70 kg/hjul.

Følgende 3 sider (9-10-11) er gældende for M2AFL 
og M4 kasserne – ikke M1 og M2! 
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Ved model M2AFL og M4 isættes der M8 gevindstang mellem kassernes langsider til modvirkning af jordpres.
Forrest i billede ses en færdig monteret M2AFL og bagved model M4 - der bruges efterfølgende som eksempel.

Udvendigt monteres et U-beslag midt på langsiden for syns skyld samt for at rette plankerne ind efter hinanden. 
Der opmåles og afmærkes centerlinie på siden – bemærk skruetvinger der retter plankerne ind efter hinanden.  
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Efter opmærkning af centerlinie bruges denne (kan 
ses gennem skruehuller) og u-beslag til aftegning for 
senere savning af de to parallelle riller. 

Rillerne kan saves med en alm. rundsav i ca. 5mm 
dybde.

God ide at sætte et par skruetvinger og lister på for 
at rette plankerne ind før savning så riller bliver lige 
dybe i alle planker – lister kan samtidig fungere som 
land for rundsaven for et lige og pænt snit. 

Efter dette opmærkes og der 
bores 10mm hul for bøsnings 
fladmøtrikker midt på det 
midterste bræt (begge sider af 
plantekasse)

M8 gevind stang monteres ved 
at skrue den ind i modstående 
allerede monteret fladmøtrik 
(liggende under og fikseret af u-
skinne beslag). 
Fladmøtrikken spændes indtil 
man har samme indvendige mål 
som i kassens ender.
Bits nr. T30 passer i fløjmøtrik!
Bemærk at det kan også 
forekomme at kassens sider 
skal presses ud.
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Efter færdigjustering af gevindstang med 
fladmøtrik - låses og dækkes denne med u-
skinne beslag der skubbes i riller hen over 
fladmøtrikken.

Ved skruning af u-skinne med M4x20 skruer, 
presses beslag mod møtrikkens endeflade som 
herved låses.
U-skinne har også det formål at den retter 
plantekassens planke sider ind. 

Plantekassens side/højde mål kontrolleres tæt  
ved hjørnebeslag og dette mål justeres midt 
side/højde mål ind efter. Spillerum justeres med 
trækile eller brækjern / koben.

Herefter færdig skrues beslag med M4x20mm 
skruer.
Bemærk at beslag vil få en svag bue ved 
fastspænding som skyldes det ligger ovenpå 
bøsnings fladmøtrik og bruges til at låse denne. 
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Efter endt montage er det en god ide at behandle 
plankerne med robinie træolie hvilket fremhæver 
robinie træets smukke struktur og glød. 

Forskellige udendørs træolier kan anvendes –
SkovTrup anbefaler egen robinie træolie baseret på 
linolie.
Bruges denne – husk da at bruge mindst muligt idet 
robinie træ suger meget lidt grundet dets hårdhed.

Vælges at bruge MaxiKap kasser fra Pindstrup og 
plantesække isættes disse - klar til plantning.
Se www.pindstrup.com for info. vedr. Maxikap

Ønsker man ikke at bruge plantesække kan man 
clipse fiberdug indvendigt kasse og løst fylde kasse 
med sphagnum af en bedre kvalitet ovenpå 
selvvandings-kassen.
God ide at forlænge med et par korte pvc rør op 
gennem sphagnum lag så man let kan  fylde vand 
på selvvandings kassen (se www.robinie.dk under 
blomsterkasser) her anvendt 40mm afløbsrør.

Ønskes ikke at anvende selvvandingskasse kan der 
ilægges planker løst ovenpå bærings beslag 
M1 - M2AFL 3 styk á L78 & 158cm
M2 - M4 6 styk á L78  & 158cm 
Fyldes kasse med sphagnum/jord bruges evt. 
fiberdug for at undgå spild. 
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Ønskes en plante opbindings bøjle kan denne efter 
monteres eller SkovTrup kan gøre dette
Der bores med et 10mm bor ca. 60mm ned i top 
planker. 

Plantehætte er under udvikling hvorved man kan få sig et lille 
drivhus på hjul til den tidlige udplantning.
SkovTrup ønsker god fornøjelse med plantekasserne!


