
Nedsättning av rör:
På de markerade ställena göres ett ca 60 cm djupt hål med hjälp av en hydraulisk hammare
med ett spett Ø 10 cm. I hålet slås röret ner med hjälp av en slägga.
OBS! Ca 5 cm under banans nivå.

Nedsättning av markeringsskena:
Markeringsskenan placeras i röret enligt skiss varefter
röret fylls med banmaterial.

Byte av markeringsskena:
När en skena behöver bytas försöker man först försiktig bända upp kvarvarande skendel
ur röret med hjälp av ett spett. Härvid kan hålet för skenan förbli intakt så att en ny skena
kan slås ner i detta. Om detta inte lyckas används skruven för att avlägsna banmaterial.
Skadad skena tas bort, ny skena sätts ner och banmaterial påfylles.

Fördelar med Axevalla-systemet
– Markeringsskenorna är väl synliga trots att höjden endast är ca 40 cm.

– Tack vare den rundade formen av skenan och det mjuka och flexibla materialet
erbjuder Axevalla-systemet stor säkerhet för hästar och kuskar.

– Axevalla-systemet är helt dominerande i Sverige och används också i Finland,
Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Malta, Österrike, Schweiz, Ungern och
USA.

– Låga kostnader för installation och drift.
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Örjan Kihlström
Sveriges ”meste catch-driver” tycker att Axevallapinnen fungerar mycket
bra – inte minst ur säkerhetssynpunkt – och rekommenderar den varmt
till alla travbanor.

Banmarkering Axevalla-systemet
Axevalla-systemet är den perfekta banmarkeringen. Den är väl
synlig och tål tuff hantering utan att skada hästar, sulky eller
kuskar.

Endast två delar, markeringsskena och rör
Markeringsskenan är patenterad och tillverkad av mjuk flexibel
plast. Den är 900 mm lång och 75 mm bred och rätar sig auto-
matiskt efter böjning. Profil enligt nedan.

Det galvaniserade järnröret är 600 mm långt och har en
ytterdiamater av ca 90 mm. Godstjocklek 3,2-4,0 mm.
Ena ändan av röret pressas ihop i en hydraulisk press.
Skruven kan användas om skenan behöver bytas.
Den är svetsad på ett långt T-format handtag.

Så här används Axevalla-systemet
Placering
Normalt placeras markeringsskenorna med 20 m mellanrum på
raksträckorna och med 10 m mellanrum i kurvorna. Förutom
god synlighet ger detta bra möjligheter till hyvling och sladdning
mellan skenorna. Avstånden anpassad dock till banförhållandena.

Axevalla-Sladden
Axevalla-Sladden är originalet som finns på de flesta travbanor
i Norden. Den är tillverkad av härdad länk, vilket gör att den har
en lång livslängd. Bredd enligt kunds önskemål.
Prisexempel: 5 m bred sladd 17.700:- exkl. moms.

Olle Goop
Vi har använt Axevalla-
Sladden på Lökene i flera
år och den fungerar myc-
ket bra. En prisvärd sladd
som vi absolut kan re-
kommendera.
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