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Kickfäste Universal
Sats nr. 508-237-01 (utan skruv).
Sats nr. 508-237-02 (med skruv). Profiltjocklek >4 mm (5/32”)
Sats nr. 508-237-03 (med popnit). Profiltjocklek < 6 mm (5/64 – 1/4”)

Monteringsinstruktion 508-237-02
Fästelement: Skruvar MRT 6x20 är inkluderade i satsen. Alla M6 eller 1/4” skruv
med rund skalle kan användas. Minimum längd är 20 mm.
Nödvändiga verktyg:
Borr ø5-5.2 mm för M6.
Borr ø6.5 eller penna för märkning.
Torxnyckel T30
Gängverktyg M6
Montering:
1. Justera fästets fötter så att de ligger i linje och i plan med mastens baksida.
2. Märk ut de två yttre hålen i en av fötterna med ett ø6.5 borr eller penna.
3. Borra ø5 och gänga hålen M6 eller motsvarande tumgänga.*
4. Skruva fast beslaget på masten.
5. Märk ut resterande hål enl. punkt 2.
6. Skruva loss beslaget och slutför de åtta hålen.
7. Applicera låsvätska på skruvarna och skruva fast beslaget. Tänk på att mastväggen kan vara tunn
- Drag ej fast för hårt. Om en gänga skadas, borra upp och montera en ø6.4 mm popnit. Längd: 18
mm om mastväggen är < 4 mm. Seldén artikel nr.: 167-002.
*) Varning! Tänk på att kablar och fall inne i masten kan skadas av borrningen.
Använd gärna borrstop på borret.

Monteringsinstruktion 508-237-03
Fästelement: Popnit ø 6.4 x 18 (Seldén artikel nr.: 167-002) är inkluderade i satsen. Alla rostfria ø 6.4
popnit kan användas. Minimum längd är 18 mm.
Nödvändiga verktyg:
Borr ø6.5 mm
Penna för märkning (ett borr kan även användas)
Popnitverktyg
Montering:
1. Justera fästets fötter så att de ligger i linje och i plan med mastens baksida.
2. Märk ut de två yttre hålen i en av fötterna med ett ø6.5 borr eller penna.
3. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för niten att expandera på insidan profilen
4. Borra hålen*
5. Popnita fästet på masten
6. Borra de resterande 8 hålen och fäst de resterade popniten.
*) Varning! Tänk på att kablar och fall inne i masten kan skadas av borrningen.
Använd gärna borrstop på borret.

