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STOJANY NA KOLO
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1. vytvoření základu

2. demontáž

3. kotvení

4. montáž krytu

montážní kroky
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DETAIL A
1 : 2

DIN 934
M10
DIN 127 B
M10

DIN 125-1 A
M10 (10,5)

mmcite.com

DATE: 27.10.2017      V: 01
 minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa

 dimmensions in mm
 

 GMZ110 - GOMEZ - FOUNDATION
 All rights reserved. Protection of industrial design. 

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

1
vytvoření základu

!Varování - zaměření a kotvení (vzdálenosti, úhly a vodorovnost) musí být mimořádně přesné!
 (viz. výkres kotvení)

Tento nákres je pouze ilustrativní
více technických podrobností je nutno vyčíst z výkresů kotvení, které 
jsou k dispozici na stránkách www.mmcite.com

VYTVOŘTE ZÁKLADY DLE VÝKRESU KOTVENÍ.
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2
STEP 1 STEP 2

demontáž
NEJPRVE JE NUTNÉ DEMONTOVAT ŠTÍTKY A BOČNÍ KRYT PATKY STOJANU.

šroub s válcovou hlavou nízkou  
DIN 7984 M6x90

šroub s válcovou hlavou nízkou  
DIN 7984 M6x90

Demontujte krytky z obou stran stojanu.

1. Demontujte boční kryt stojanu uvolněním 
šroubů umístěných pod krytkami.

2. Šroubovák zasuňte do montážního otvoru 
a uvolněte kryt.

zasunout šroubovák
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3
kotvení

USTAV STOJAN NA ZÁVITOVÉ TYČE V SOULADU S VÝKRESEM KOTVENÍ. ZKONTROLUJ 
VODOROVNOST A SVISLOST STOJANU - PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ TERÉNU POUŽIJ 

NIVELAČNÍ PODLOŽKY. POUŽIJ SPOJOVACÍ MATERIÁL A UTÁHNI.

podložka běžná DIN 125-1A M10 

matice šestihranná DIN 934 M10
podložka pérová DIN 127 B M10
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4
montáž krytu

NA ZÁVĚR NAMONTOVAT BOČNÍ KRYT A ŠTÍTKY. 
OBRÁCENÝ POSTUP JAKO U DEMONTÁŽE.
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Bravo!


