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Transporthink för stormlykta

När du transporterar den tända stormlyktan bör den stå i en plåthink för att
en modell som vi använder. Den finns tyvärr inte längre att köpa från den ursprunglige leverantören i Danmark, men vi tar
gärna emot tips.

De angivna måtten för lampan gäller för en lampa
du behöva justera hinkens (och stabiliseringsplattans) mått motsvarande. En lampa med denn
1 dygn med snålt ställd låga.

Det finns också större lyktor, t.ex. Dietz NO.1 ”Littl
för den lampan anges inom parentes i bilden. Den får precis plats i den visade hinken, men då går det inte att ha locket på.

I hinkens botten bör du lägga en tyngd för att ytterligare s
platta som passar ganska exakt i botten, och med ett centrumhål som är anpassad till lyktan
24 cm.

Om du inte kan få tag på en hink som liknar bilden ovan, går d
stå stadigt i hinkens botten. Storleken på lufthålet i locket är inte kritisk, men bör inte vara alltför litet. Det viktiga är att det
kommer in gott om luft i själva hinken, annars kan lågan sl

När du har lyktan brinnande i hinken blir lyktan
eller en lämplig lyftkrok för att kunna lyfta upp lyktan ur hinken, annars bränner du dig!

OBS! Förvara aldrig tändstickorna i transporthinken om lyktan är tänd! Brandfara! De kan självantända på grund
av värmen!

Standard stormlykta

13 (20) cm

15 (20) cm
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Transporthink för stormlykta

När du transporterar den tända stormlyktan bör den stå i en plåthink för att förbättra säkerheten och stabiliteten. Här visar vi
en modell som vi använder. Den finns tyvärr inte längre att köpa från den ursprunglige leverantören i Danmark, men vi tar

De angivna måtten för lampan gäller för en lampa av fabrikat Feuerhand typ 276 ”Baby”. Om din lampa har andra mått kan
du behöva justera hinkens (och stabiliseringsplattans) mått motsvarande. En lampa med denn

Det finns också större lyktor, t.ex. Dietz NO.1 ”Little Wizard”, med en brinntid på ca 3 dygn med snålt ställd låga. Måtten
för den lampan anges inom parentes i bilden. Den får precis plats i den visade hinken, men då går det inte att ha locket på.

I hinkens botten bör du lägga en tyngd för att ytterligare stabilisera hinken och lyktan. Det kan t.ex. vara en 10 mm järn
platta som passar ganska exakt i botten, och med ett centrumhål som är anpassad till lyktan

Om du inte kan få tag på en hink som liknar bilden ovan, går det oftast bra att använda en vanlig plåthink, bara lyktan kan
. Storleken på lufthålet i locket är inte kritisk, men bör inte vara alltför litet. Det viktiga är att det

kommer in gott om luft i själva hinken, annars kan lågan slockna av syrebrist.

När du har lyktan brinnande i hinken blir lyktan mycket varm. Du bör därför ha med dig ett par
för att kunna lyfta upp lyktan ur hinken, annars bränner du dig!

stickorna i transporthinken om lyktan är tänd! Brandfara! De kan självantända på grund
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Standard stormlykta

26 (31) cm

22,5 cm

Lock

Hink
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förbättra säkerheten och stabiliteten. Här visar vi
en modell som vi använder. Den finns tyvärr inte längre att köpa från den ursprunglige leverantören i Danmark, men vi tar

typ 276 ”Baby”. Om din lampa har andra mått kan
du behöva justera hinkens (och stabiliseringsplattans) mått motsvarande. En lampa med denna storlek har en brinntid på ca

3 dygn med snålt ställd låga. Måtten
för den lampan anges inom parentes i bilden. Den får precis plats i den visade hinken, men då går det inte att ha locket på.

tabilisera hinken och lyktan. Det kan t.ex. vara en 10 mm järn-
platta som passar ganska exakt i botten, och med ett centrumhål som är anpassad till lyktan, t.ex. med en diameter på 23 –

et oftast bra att använda en vanlig plåthink, bara lyktan kan
. Storleken på lufthålet i locket är inte kritisk, men bör inte vara alltför litet. Det viktiga är att det

Du bör därför ha med dig ett par kraftiga arbetshandskar

stickorna i transporthinken om lyktan är tänd! Brandfara! De kan självantända på grund

28,5 cm

2 x 4 lufthål
Ø 10 mm

OBS! Måtten
är innermått!

Lufthål
Ø 7 cm

Transporthink


