
 

Justering av Supertrap lerduvekastare 
OBS! Koppla ur strömmen till lerduvekastaren och lossa kastfjädern innan du gör något annat!! 

Denna kastaren säljs över hela värden och är förinställd ifrån fabrik att klara de flesta olika 

typer av lerduvor världen över. Dock så kan hårdhet och konstruktion skilja ifrån de olika 

duvtillverkarna.  

Därför så kan du behöva justera kastaren så att den passar just de duvor som du vill 

använda.  

Om du får problem med att lerduvan inte trillar ner och lägger sig rätt på kastarmen utan 

hamnar snett i hålet nedanför magasinet, så behövs justering göras.  

Detta görs enkelt genom att med en sax eller avbitare, klippa av några strån på de två 

horisontella borstarna som sitter i hålet där duvan skall trilla ner. Börja med att klippa 3 strå 

åt gången. Klippa av de så långt in det går att komma närmst hållaren som håller fast 

borsten.  Prova och upprepa tills duvorna trillar ner som dom skall.  

I vissa fall behövs alla strån klippas bort helt! 

 



 

 

Om lerduvan fastnar på gummit eller ofta krossas, så kan armen till kastaren vara felinställd 

eller flyttat sig ur läge.  I nedan beskrivning används klockslag för att beskriva armens 

position. Detta är baserat på om du står bakom kastaren.  

 Justering görs enligt följande steg: 

 

1. Lösgör de två bultarna som håller fast kastarmen. (se på bilden ovan.) Skruva ej bort 

dom helt, utan lossa dom bara så att det blir luft mellan skallen på bulten och 

kastarmen.  

 

2.   För ner armen MOTURS till kl. 6   



 

3. Vrid sedan armen tillbaka d.v.s. MEDURS till kl 6.30 så att den står i läge som du ser på 

bilden ovan.  

4. Spänn sedan fast de två bultarna som du lossade i steg 1. Dessa måste dras åt mycket 

hårt. (använd endast fasta nyckar! Undvik skiftnyckel)  

 

 



 

5. Under dessa skruvar framtill på kastaren, så sitter en microbrytare som bör kontrolleras 

att den har rätt utformning. Den ska se ut som på bilden nedan. Justera vid behov. Den 

vänstra är korrekt böjd.  

 


