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EAN nr.:  Varenummer:       Fundamentbolte og tilspændingsmoment: 

5711025507034 507.034 Bolt M20 x 900 mm - (385 Nm) Bolt lev. med 2 skiver og 2 møtrikker 

5711025507041 507.041 Bolt M24 x 1200 mm - (665 Nm) Bolt lev. med 2 skiver og 2 møtrikker 

5711025507058 507.058 Bolt M27 x 1350 mm - (961 Nm) Bolt lev. med 2 skiver og 2 møtrikker 

5711025507072 507.072 Bolt M30 x 1090 mm - (1310 Nm) Bolt lev. med 2 skiver og 2 møtrikker 

Varenummer: Støbeskabeloner: Størrelser:  EAN nr.: 

504.026 Støbeskabelon f/master m/fodflange c/c 250x250 mm 5711025504026 

504.088 Støbeskabelon f/master m/fodflange c/c 300x300 mm 5711025504088 

504.408 Støbeskabelon f/master m/fodflange c/c 400x400 mm 5711025504408 

504.095 Støbeskabelon f/master m/fodflange c/c 500x500 mm 5711025504095 

Ved støbning af fundamenter for projektørmaster 
med fodflange, nedstøbes fundamentboltene i be-
ton.  
 

Boltene monteres på støbeskabelonen, der stabili-
serer og holder den korrekte afstand boltene ind-
byrdes. 
 

Efter betonens afhærdning demonteres støbeska-
belon og der genmonteres en skive og en møtrik på 
alle fire bolte, der nu kan nivelleres i vater. 
Masten monteres på fundamentboltene, der monte-
res med skiver og møtrikker og justeres ind. 
 
Når masten er justeret i lod, tilspændes møtrikker 
med momentnøgle (se tilspændingsmoment i ne-
denstående skema), idet der efterfølgende bør un-
derstøbes med ekspansionsmørtel. 

Anvendelse af fundamentsbolte og støbeskabeloner fra 
Nipa. 
 
Master og tilhørende tilbehør er udsat for hårde påvirk-
ninger fra vind- og vejrforhold og andre udefrakommen-
de elementer. 
 
Nipa’s nedstøbiningsdele er statisk beregnet og god-
kendt til Nipa’s master og kan derfor modstå alle de 
overstående påvirkninger. 
 
Såfremt Nipa’s egne fundamentsbolte og støbeskabe-
loner, ikke anvendes til Nipa’s master kan Nipa ikke 
garantere holdbarheden og stabiliteten på produkterne. 
 
Hvis der anvendes produkter, der ikke er dimensioneret 
korrekt kan det i værste tilfælde medføre skade på pro-
dukterne, master der vælter m.v. 

                       Sorte PVC boltbeskyttere til alle størrelser 

M30 x 1090 mm bolt. Galvaniseret topdel, skiver og møtrikker 


