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Gerinc tüske törés 
 

                                  
 
A nehéz lépés a törött csonk eltávolítása. A csavar csonkjába középre be kell fúrni, és 
barkácsboltban kapható csavar kihajtó szerszámmal kicsavarni. Ha nincs kihajtó, valami 
kihegyezett véső is megteheti feltéve, hogy nincs nagyon berohadva a csavar. 
Utána új csapot kell becsavarni és erősen meghúzni. 
 

Cső toldó csap törése 

 
 
Itt is a nehéz lépés kivenni a törött darabot a csőből. A kis csavarokat oldalt ki kell csavarni. 
Egy kb. 12-14mm átmérőjű, kb 20 cm hosszú acélrudat bedobni a csőbe a másik végéről, 
majd a cső ütemes rázásával a rúddal kiütni a csapot. 
 

Rúd elgörbülése 
A rudakat óvatosan ki lehet egyengetni hajlítással. Kalapáccsal ne próbálkozz. Törés, vagy 
komoly görbülés esetén cserélni kell. Megfelelő méretű cső kapható, de kis mennyiségekben 
nem olcsó. 



Váz összeállítási problémák 
Gyakran fordul elő, hogy a vázat nem sikerül a kalodába betenni, mert szorul, a zárat nem 
lehet becsukni. Ennek oka lehet, hogy a kaloda fákra szögezett gumi teljesen 
megkeményedett. Ilyenkor azt el kell távolítani. Másrészt a különböző sorozatú sátrak kalodái 
kicsit eltérnek egymástól, és ha a fák összekeverednek, nem biztos, hogy a váz összeállítható. 
Össze kell válogatni a megfelelő fákat, és a később leírt módon összekötni. A gumik 
eltávolítása után általában a nagy lábakat már csak váltott irányban lehet a kalodába helyezni, 
hogy ne ütközzenek a csavarok egymással. 
 
 

Kaloda zár készítése 
A kaloda konstrukciós problémája a zárófül letörése.  
 A következő javítási módot úgy dolgoztam ki, hogy otthoni barkács eszközökkel könnyen 
megvalósítható legyen, ne kelljen például hegeszteni. 
 

  

A kaloda 

   

Itt van eltörve szegény. 

   

Levágjuk a fül maradványát 
sarokcsiszolóval, lesorjázzuk, és kalapáccsal 
kiegyenesítjük a lemezt. 



   

Levágunk egy darab szögvasat 

   

Rápróbálhatjuk, így fog elhelyezkedni 

Rajz később. A szögvas készen 
megvásárolható. Lásd az alkatrészeknél. 

Kifúrjuk a rajznak megfelelően a szögvasat. 

Fotó később. Összeszereljük a csavarokkal. A süllyesztett 
fejű csavarok az anyák meghúzása után is 
lazák kell maradjanak, hogy a zár jól 
működjön. A hatlapfejű csavarhoz néha 
szükséges hosszabb anya, ilyenkor 14 mm-es 
csavart használunk, és a zárt anya alá még 
egy hatlapfejű anyát is teszünk. 

 
 

Kaloda fák összekötése 
A kaloda fák a sátor állításakor a négy világtáj felé elszóródnak, szinte mindig van hiány a 
tábor végére. Másrészt a különböző sorozatú sátrak kalodái kicsit eltérnek egymástól, és ha a 
fák összekeverednek, nem biztos, hogy a váz összeállítható. Logikus, hogy kössük őket össze. 



 
 
Gondosan összeállítjuk a vázat a kalodával, úgy válogatva a fákat, hogy könnyen 
összeállítható legyen.. A kalodát szétszedjük, ügyelve, hogy a fák sorrendjét pontosan 
megjegyezzük. (a két szélső fát nem muszáj leszerelni, bár úgy könnyebb kifúrni.) 
 
A képen látható helyen 6-os fúróval átfúrjuk a kaloda fákat. Az alsó és felső fát ferdén fúrjuk 
át, hogy a zsinór végén a csomó oldalt legyen majd, különben ütközik a kaloda vassal. 
(Figyelem a fotón nem így látható.) 
 
Egy kb. 60cm hosszú, 3-as zsinórt átfűzünk a kalodákon, a két utolsó fánál a végére csomót 
kötünk. 
 
 

Kaloda pótlása 
Előfordulhat, hogy elvész egy kaloda. 
A fákat egy másik kalodáról lemásoljuk, asztalos szalagfűrésszel gyorsan el tudja készíteni. 
Mindenképpen keményfából legyen. A fákat a két végükön 7mm-es fúróval, hasonlóan mint 
az összekötésnél, de itt a furatoknak nagyon pontosan egymás alatt kell legyenek. Ezeken 
átdugunk két M5 menetes pálcát, melyeket olyan hosszúra vágunk, hogy összeállítva se 
lógjon ki a fából. M5 pálca helyet lehet sima 5mm-es rúd is. Ezek a rudak akadályozzák meg, 
hogy a fák szétcsússzanak. 
 
Egy redőny húzó vagy autós gurtnira feszítő elemet szerelünk.  Az alsó vég fára csavarral 
rögzítjük a gurtnit. A csavarozásnál ne szakítsuk el a gurtni szálait, árral tágítsunk a csavarnak 
megfelelő lyukat. A gurtni fogja össze a kaloda fákat. Fogantyú nincs, de ez nem hátrány, a 
váznál fogva sokszor még kényelmesebb is vinni. 
 
(képek később) 


