
Monteringsanvisning stolpe för MINI.

Denna anvisning är anpassad till Rondo MINI och 
Ekonomi MINI stolpmontering i färdigt fundament,
alternativt gjuta eget betongfundament.

Konsumentkontakt: MMW Produkter AB
Tel. 018-30 14 22, info@mmw.se

Till monteringen behöver Du:
1st Spade för gropgrävning.
1st tumstock för inmätning samt vattenpass.
1st lednyckel/alt. hylsnyckelsats 13mm, 1st fastnyckel 13mm för att dra bult/mutter.
1st tving för att hålla injutningsreglar på plats.
2st regelbitar 60-70cm till monteringsstöd samt 1st regel 50-55mm som är 10cm.
3st säckar färdigblandad cement. (gäller endast vid egen gjutning av fundament)

A,  Packa upp stativet och ta fram monteringssatsen.
 Monteringssatsen består av 4st bultar, 4st muttrar och 2st plåtdistanser/stöd.

B, För ingjutning:
 Tag spaden och gräv en grop som är ca. 60cm djup och 40cm i diameter.
 Återfyll hålet med sand/singel ca 10cm till det är ca 50cm kvar till marknivå.
 Tag sedan regelbitarna och tvingen för att börja monteringen.
 Placera en kortare regelbit (ca. 50-55mm tjock) mellan dom långa reglarna.
 Ta tvingen och lås reglarna mot stolpen (se skiss ovan på detta blad).
 Placera stolpen i hålet med röret ca. 50 cm ned i hålet och väg in stativet med
 vattenpasset.
 Postens rekommendationer är att inkastet skall sitta i en höjd mellan 90-115cm
    När Du vägt in stativet så återfylls gropen med den inköpta cementen.
 Låt detta härda i ett dygn.
 Montera sedan postlådan på stativet med bifogad monteringssats.

C, Färdigt fundament:
 Tag spaden och gräv en grop som är ca. 60cm djup och 40cm i diameter.
 Återfyll hålet med sand/singel ca 10cm till det är ca 50cm kvar till marknivå.
 Lyft ned det inköpta fundamentet i gropen, montera sedan i den svarta låsringen
 i fundamentet. Tag sedan stolpen och tryck ned den i låsringen så att det endast
 är ca. 50cm som återstår till stolpens topp från marknivå.
 Väg in stolpen och återfyll sedan med lämpligt material upptill marknivå.
 Montera därefter postlådan på stolpen med bifogad monteringssats.

D, Montera postlådan så här: (Enklast med 2 personer)
 Ta fram plåtdistanserna. Lägg plåtarna med kantbockningen nedåt. För plåtarna dikt
 mot varandra så att hålbilden hamnar i mitten. Tag maskeringstape eller liknande
 och tejpa ihop plåtarna med varandra. Lägg sedan dom ihoptejpade plåtarna på
 toppen av stolpen med kantbockningen ned mot marken. Centrera hålbilden mot
 stolpens hålbild. Tag fram bult och mutter. Lyft upp postlådan på stolpen med
 plåtdistanserna, anpassa efter hålbilden. Sätt i bult och mutter och dra sedan åt.

Lycka till!
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