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INRE FÖRSTAGSFÄSTE 
”näs-beslag” Ø 8-10mm 
517-914(-03 till -09) 
 
Gäller endast för montage på okonad mast. I annat fall kontakta Seldén 
Mast AB. 
 
 
Monteringsintruktion 
 

Verktyg: 
Penna, 20 mm hålsåg, linjal, sticksåg, borrmaskin, smal 
gradfil, Ø 6.5 & Ø 8,3 mm borr, skruvmejsel, låsvätska. 
 
För beslag med skyddsbygel dessutom: 
Ø 4.9 mm borr, dorn Ø 2.5 mm, popnitverktyg, 
skiftnyckel, hammare, skruvstycke 
 

Fästelement: 
2 skruv MRT Ø 8 x 16 
(2 pop nit LD 650 (Ø 4,8 x 12,7 för beslag med 
skyddsbygel) 
 

 

 

Måttsättning: (OBS: Ej skalenlig)) 
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6. Förbind ytterkanterna på de två Ø 8 mm hålen med en rak linje på varje sida. 
7. Såga längs linjernas “innerkanter” så att urtagets bredd blir Ø 8 mm. 
8. Grada hålkanterna. Om sågen har lämnat hack i hålkanterna filas dessa jämna. 
9. För in beslaget i masten och fixera det på plats. Montera skruvarna med låsvätska. Om beslaget placeras långt 

från masttoppen dras det på plats med hjälp av en tunn lina. 
10. Skyddsbygel skall monteras om risk finns att försegelfall kan fastna i beslag ev. toggel eller wireändstycke. 

Bygeln bockas till passning på masten tvärs över beslaget alldeles över infästningshålet. Borra Ø 4,9 mm och 
nita fast bygeln. Slå ut splinten ur popnitarna. 

11. Om beslaget är avsett för ett segelförande stag skall en toggel monteras mellan beslag och stag. Brickorna 
används för att centrera toggeln över beslag. 

 


