Montagevejledning KAPU® eftergivelige master
Masten består af mast + arm/topdel, hvor denne er en integreret del af mastens samlede højde.

Beton Fundament - indstiks rørfundament m/justerbare bolte:







Start med at kontrollere at det er det rigtige fundament, der skal anvendes.
Start udgravning til fundament, ca. 10-20 cm dybere end fundamentet i en diameter på ca. 150 cm.
Påfyld stabilt grus og afret bund.
Fundament placeres ca. 10 cm over færdigt terræn (sort PVC-kant) - vandret.
Stabilt grus fyldes ca. 30 cm op omkring fundament, dernæst komprimeres materialet med vibrator.
Denne proces fortages indtil fuld højde opnås, idet det påses, at fundamentet forbliver i lod.

Montering af mast i betonfundament: Mast består af mastedel + arm/topdel = total mastehøjde





Montèr den sorte gummipakning på mastens nederste del.
Montèr masten i betonfundamentet og lad den sort gummipakning tæt omslutte betonelementet.
Drej derefter masten således, at når armen monteres, peger denne i den rigtige retning i forhold til kørebanen.
Vær samtidig opmærksom på de to låsetapper i mastens top, hvor arm/topdel skal indpasses.

OBS



Sørg for at den sorte gummipaknings flange kommer helt ned på plads, således at
boltene strammes på gummiet.






Stram derefter de rustfrie bolte som findes under plastik ”plugsene” i betonfundaments øverste del, 4-6 stk.
Ved hjælp af umbrako nøgle (8 mm) strammes boltene èn efter èn først med 40 Nm.
Efter kontrol af mastens lodrette position anbefales en efterstramning på 70 Nm.
Dernæst genmonteres plastik ”plugsene”.

Montering af arm/topdel i mastedel/top:



Mastens arm/topdel indgår som en del af mastens totale højde.




Stram dernæst pinolskruerne i mastetop (6 stk.) til 25 Nm således at arm/topdelen flugter med masten.

Montèr arm/topdelen ved at skubbe denne ind i mastens øverste del ved låsetappene, indtil den lille tagrende
slutter tæt til masten.
Vær samtidig opmærksom på de to låsetapper i mastens top, hvor arm/topdel skal indpasses.
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Vigtigt:



Vær omhyggelig med at spænde bolte og skruer i .h.t. ovennævnte momenter.
For at sikre garantien for dette produkt er det vigtigt at masterne monteres efter denne anvisning, idet NIPA ApS og
producenten Sähjkhö-Jokinen Oy ikke påtager sig ansvar for skader sket ved forkert montage og ikke at følge denne montagevejledning.
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