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Montering :
Pollaren är försedd med ett gängat hål i botten
dimension M20. Hålet är 50 mm djupt. Bifogad
gängad stång M20 längd 205 mm skall användas vid
montage.
Pollaren kan sättas fast på ett par olika sätt:
Gjuta fast i betongfundament/
1) Gräv en grop till frostfritt djup och grunda med
icke tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör
eller färdigt betongfundament, typ Meag eller
Cetong.

Ø 95

Standard
Pollaravstånd
c-c 1400 mm
Mellan fästöron
1260 mm
kättingens längd
1360 mm
23 st länkar nedhäng ca 280 mm

Pollaravstånd
c-c 2000 mm
Mellan fästöron
1860 mm
kättingens längd
2050 mm
35 st länkar nedhäng ca 300 mm

Pollaravstånd
c-c 2000 mm
Mellan fästöron
1860 mm
Kättingens längd
1890 mm
32 st länkar nedhäng ca 250 mm

Pollaravstånd
c-c 2500 mm
Mellan fästöron
2360 mm
kättingens längd
2360 mm
40 st länkar nedhäng ca 250 mm

2) Gänga fast centrumbulten i botten på pollaren.
Gängan kan låsas med locktite-lim.
3) Ställ upp pollaren på betongfundamentet samt
staga pollaren. Gjut fast med betong.
*)Observera att det är mycket viktigt att hela
bottenytan på pollaren stödjermot betongen.
Pollaren får inte hänga på bulten.
Kemankare i betongfundament eller underliggande
mur/
1) Gräv en grop till frostfritt djup. Grunda med
icke-tjälskjutande material. Ställ ned ett gjutpapprör
eller färdigt betongfundament, typ Meag eller
Cetong. Gjut med betong i pappröret eller färdigfundamentet. Borra fundamentet för kemankare.

Specifikation:
Ö30-10
Pollare med ingjutningsbult.
Ö30-10A
Pollare, förlängd.
Ö30-10K
Pollare med 136cm kätting. Ingjutningsbult.

2) Gänga på gängstången på pollaren.

Ö30-20
Ö30-20A
Ö30-20K

Pollare med knopp och ingjutningsbult.
Pollare med knopp, förlängd.
Pollare med knopp och 136cm kätting med ingjutningsbult.

*) Det är viktigt att hela bottenytan på pollaren
stödjer mot betongfundamentet.
Det kan annars vara nödvändigt att undergjuta med
expanderande betong

Ö30-30
Ö30-10SL

Kätting. Galvaniserad och svartmålad. Valfri längd.
Skarvlänk för kätting.

Leveransspecifikation/
Kätting monteras till pollare på plats

3) Lägg i kemankare i hålet samt ställ på pollaren.
Väg av noggrant så att pollaren står i lod.

Montering av kätting/
Montering av kätting sker med bifogad skarvlänk.
Efter montaget skall skarvlänken tryckas ihop med
polygrip eller rörtång. Bättringsmåla eventuella
montageskador.

