Plaatsingsinstructie Alumaster
Voor plaatsing van Alumaster ® vlaggenmasten met kantelvoet of overschuifkoker.
Tips!
Belangrijk bij het plaatsen van een vlaggenmast met kantelvoet:

•

S tel van tevoren vast in welke richting de vlaggenmast gaat kantelen en dat de grondplaat waterpas staat. Nastellen is beperkt
mogelijk met behulp van de moeren.

•

 et beton moet 1-2 dagen uitharden voordat de vlaggenmast
H
overeind kan worden gezet. Of gebruik sneldrogend beton.

•

 org ervoor dat alle moeren goed vastgeschroefd zitten en conZ
troleer alle moeren na een maand nogmaals.

1a

De grondbevestiging

onder de grond geplaatst,
tot het midden van de

Dit is wat u nodig heeft:
•

verstelbare steeksleutel

•

beton

•

(waterpas)

•

plank

•

schep

•

stenen/puin

3

Plaatsen van de
grondplaat met
kantelankers

Plaatsing in steen, asfalt of
bestaand beton
A.	Zaag de

opgelaste ring (flens) met

stelbare kantelvoet geplaatst

de vleugels onder de grond,

ankers af op

worden. Zorg ervoor dat de

zorg dat de koker waterpas

een minimale

ankers niet scheef staan. Zet

staat. vervol-

lengte van 350

de grondplaat en de kan-

gens stort u

telankers in elkaar. Zet het

het gat dicht

geheel vast met de moeren.

met beton en

mast

De mast kan d.m.v. een na-

mm. Zet de kantelvoet
in elkaar volgens de
instructie. Boor gaten

laat het uit-

A. Vul het gat met beton.

in de ondergrond waar

harden. plaats

Controleer in welke rich-

u de kantelvoet wilt

daarna de mast

ting de vlaggenmast gaat

plaatsen. De diameter

over de koker.

kantelen.

van de gaten dienen 1

2

cm groter te zijn dan de

Gat in de grond

diameter van de draadeinden.

Graaf het gat in de grond
volgens de instructies hier-

B.	Vul de gaten

onder.
maaiveld

maaiveld

met cement.
B. Zet de kantelvoet in het
beton.

Druk de grondplaat aan. Controleer welke

72 mm

C.	Controleer of de grond-

kant de mast op kantelt.

plaat waterpas staat.
M16

1b

grind
stenen/puin

500 mm

Overschuifkoker

De mast kan d.m.v. een
overschuifkoker geplaatst
worden. De overschuifkoker
wordt exact voor de helft

grind
stenen/puin

C.	Controleer of de grondD.	Laat het beton ten min-

plaat waterpas staat.

ste 24 uur uitharden (of

Laat het beton uithar-

volgens de instructies op

den volgens de aanwij-

de verpakking). Laat de

zingen op de verpak-

plank in elk geval

king.

Lengte
mast (m)

LxBxD (cm)
afmeting gat

6 t/m 8

50x50x80

10

80x80x100

24 uur op zijn plek.

12

100x100x100

4a

2 boorkop-

Knop en
vlaggenkoord

schroefjes zijn
bijgeleverd

5

6

De vlaggenmast
overeind zetten

De vlaggenmast
overeind zetten

om de kikker
A. Zet de vlaggenmastknop

aan de mast te

en de adapter in elkaar,

vestigen.

ANTI DIEFSTAL
EXTERN KOORD

monteer dit geheel op de
top van de mast en bevestig

1 boorkop-

de kikker aan de onderzijde.

schroefje is
bijgeleverd
om de mast
onder aan de

gaatje

50mm

las

kantelvoet te

B. Steek het vlaggenkoord
door het “T”-stuk van de
knop.

4b

Knop en
Anti-diefstalsysteem

bevestigen.

4c

A. Bevestig de vlaggenmast
op de grondplaat zoals aangegeven op de tekening.
UITWENDIG KOORD

Montage
Banieruithouder

Belangrijk voor masten met
Anti-Diefstalsysteem.

A. Steek het vlaggenkoord
door de adapter en door

boorhoogte
2,5 cm

Om de vlag te hijsen draai

eind en zet hem vast met de

de lier met de klok mee. Als

borgpen.

u niet vlagt dan moet u het
contragewicht tot aan de top

het “T”-stuk. Zet het geheel

C. Controleer met een

op de top van de vlaggenmast.

B. Zet de vlaggenmast over-

van de mast hijsen.

waterpas of de vlaggenmast
2 boorkopschroefjes zijn

goed recht overeind staat.
m
15c

plaatst wordt aan de mast
te bevestigen.

Technische gegegevens:

Let op! Zorg er voor dat

•

u niet de draaiende delen

het oogje van het balletje

vastzet.

en bevestig het aan het
uiteinde van het koord.

C. Bevestig het contragewicht aan de bevestigingsclip. Trek het koord strak
met behulp van de lier. Als
het contragewicht de knop
raakt, de lier één slag terugdraaien.

m

die er van boven in ge-

B. Steek het koord door

15c

bijgeleverd om de adapter

14cm

Diameter van de ankers
= Ankers M16.

•

Afstand tussen de ankers
hart op hart = 15x15x14 cm.

•

Montage slings

Lengte van de ankers = 500 mm.

•

Lengte stalen binnenbuis = 43 cm.

•

Dikte stalen binnenbuis = 4 mm.

Belangrijk bij het kantelen van de vlaggenmast.
•

Zorg ervoor dat alle moeren goed vastgeschroefd
zitten en controleer deze na een maand nogmaals.

•

Als de vlaggenmast niet waterpas staat kunt u hem
nastellen d.m.v. de moeren die op de draadeinden
vastzitten aan de onderkant omhoog of omlaag te
draaien.
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