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Ingående detaljer (3 SEKTIONER )
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Vingprofil

Skruv

M10x90

Stativprofil/stolpe

Hanprofil

Clips hona/hane

Skruv insex M8x12

Vagnsbult M8x50
Bricka

8,4

Hattmutter

M8

Skruv insex M6x20

Fram L=2000

Bak  L=1650

Täcklist

Killist
Glasningslist

Försänkt

Insexskruv M5x20

Skruv med

förmonterad bricka

Takplast

Popnit

4,8x30

Mutterstycke

Stoppskruv

Insex M8x16

Expanderbult

Fotplatta

Skruv

M10x60

Vid montage på

fotplatta

Vagnsbult M8x120

Låsmutter

M8

Skruv 10x45

Bricka

Inf. Distans

Bricka

tandad

Bricka

Låsmutter M10

Klothalva

Klotfäste

Klothals

Klotlock
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1

Montera insticksröret i betongplinten enligt

separat monteringsanvisning för stolpfundament.

InsticksrörC/C

C
/
C

C
/
C

Ovan visas benämningen på de olika stolparna (3 sektioner visas).

Bakre stolpe

vänster

Bakre mittstolpar

Bakre stolpe

höger

Främre stolpe

vänster

Främre mittstolpar

Främre stolpe

höger

BAKRE STOLPAR L-1650 mm  FRÄMRE STOLPAR L-2000 mm
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Btg.plintens

grundläggningsdjup

avgörs från fall

till fall.

Montering Ymer

Muff

C/CC/C

C/CC/CC/C

Cykelskydd Ymer

Vid montering på betongplint, mät ut centrum för

stolparna och gräv ur för plintarna. Placera plintarna i

hålen och kontrollera att de är i våg samt att

c-c måtten är korrekta, återfyll sedan.Obs! Vi

rekomenderar att endast återfylla till hälften innan

cykelskydd monterats på plats.Se separat måttritning.

Placera vingprofilen i de

stansade spåren i stolpen

enligt ovan.Låt stolpen ligga

ned i horisontellt läge. (Vid

montage på fotplatta så ska

vingprofil monteras i båda

ändar på stativ.)

4

Montera hanprofilerna i spåren på stolparna enligt punkt 7.

Hanprofil
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Bakre stolpe

vänster

Bakre

mittstolpar

Bakre

stolpe höger

Främre

stolpar vä/hö

Främre stolpar

mitt

Urtagen i

kloten ska

luta bakåt!

6

Montering Ymer

Cykelskydd Ymer

5

Hanprofilerna monteras enligt ovan. I bakre stolpar placeras mutterstycken med stoppskruv i spår märkta (X).

Mutterstyckena fungerar som låsning av tvärprofilerna med hjulhållare (se punkt 10).

Insticksrör

7a
Stolpe på

betongplint

Stolpe på

fotplatta

7b

Montera stolparna på insticksrören.

Vänta med att fästa stolparna i

rören.

Trä på klotlock på klothals. Stoppa klothals i stolpen.

Placera klotfäste på klothals.

Innan skruv (M10x90) dras åt ordentligt, se till att

urtaget i klotfästet är i linje med eller

i vinkel mot vingprofilen.

Klotlock

Klothals

Klotfäste

Skruv M10x90

+ Bricka

Insticksrör

Montera stolparna på insticksrören.

Vänta med att fästa stolparna i

rören.
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8

Montering Ymer

Cykelskydd Ymer

Montera tvärprofilerna mellan stolparna. Börja

med tvärprofilerna med hål i, 1 och 2

(hålen är avsedda för hjulhållarna).

Var nogrann med att gripklorna på clipsen

hamnar rätt i stolpen (se punkt B). Montera

sedan den övre tvärprofilen (3) på

samma sätt.

Skjut in hanprofil i övre spår

på tvärprofil 3 (markerad på

ritningen till höger), skruvarna

vända inåt.

Skruv M8x12

Förbered tvärprofilerna för montering genom att sätta ihop clipsen enligt ovan, ett clips i varje ände.

9

10

9
5

2
7

5

Justera tvärprofilerna 1 enligt rekommenderade mått ovan och montera tvärprofil 2 (L-275) centrerad mellan

stativprofilerna. Fäst tvärprofilerna genom att dra åt skruvarna i clipsen. Fäst tvärprofil 3 något högre, detta

underlättar vid montage av skivmaterial. Skruva fast mutterstyckena under den nedersta tvärprofilen (1) så att de

fungerar som ett stopp.

(1)

(3)

(2)

Tvärprofil 1
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13

Cykelskydd Ymer

12

11

Montering Ymer

Lyft i skivmaterialet. För först in materialet i ena stolpen (1), passa sedan in den i undre tvärprofilen (2) och

justera sedan skivmaterialet så det sitter centrerat (3).

1

2

3
3

2

1

Montera glasningslisten i tvärprofiler och stolpar där

skivmaterial ska sitta, se figur ovan.

A

A

Glasningslist 3mm

UTSIDA

INSIDA

A - A

A - A

När skivmaterialet är rätt injusterat förs den mittre tvärprofilen ned och skruvarna i clipsen dras åt. Därefter pressas

killisten fast runt om skivmaterialet som snitt A-A visar. Montera de återstående skivmaterialen enligt samma

tillvägagångssätt. För att underlätta montage kan såpvatten användas.

A

Glasningslist 3mm
Killist 6mm

UTSIDA INSIDA

A
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16

Montering Ymer

Lyft på nästa takdel enligt ovan, fäst enligt nedan.

Lossa skruvarna och för in

skarvbalken i takbalken.

Cykelskydd Ymer

13 14

Fäst taket i klotfästet med infästningsdetaljerna enligt

ovan. Ta sedan bort nedre skruv och använd till nästa

takfäste, osv. Vänta med att dra åt skruvarna ordentligt

tills hela taket är monterat.

Skruv

M10x45

Distans

Tandad bricka

Bricka

För övriga klotfästen, borra hål Ø11 i takstolen.

Fäst sedan taket enligt punkt 13.

OBS! Klothalvorna monteras sist.

Bricka

Låsmutter

Skruv

M10x45

Borras

Skruv

M10x45

MONTERING AV TAK (för 2-sektions cykelskydd med oskarvat tak, hoppa över pkt. 15-18).

Placera en skruv M10x45 enligt punkterna 13, 14 innan taksektion lyfts upp på stolparna.

Placera taket så att de förborrade hålen i takstolarna hamnar mitt för hålen i klotfästet.

Förborrat hål i takstolen
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17

Montering Ymer

Takplasten skjuts in i

spåret på takbalken.

Cykelskydd Ymer

Använd hål (M6) för flytt

av skarvbalk.

4st M6 skruvar fästs i

vardera skarvbalk.

När skarvbalkarna är monterade , fästs taket i klotfästerna enligt punkt 13-14. Fortsätt med nästa takdel tillls

samtliga sektioner är monterade. Obs! Efterdra samtliga skruvar i klotfästet.

Antal takprofiler kan variera,

se färdigmonterad

sektion för utförande.

Montera takprofiler i

takstolarna med insexskruv M5x20.

Takbalk

Takplast

Takprofiler och takplast monteras enligt ovan. (takplast fästs enligt punkt 19.)
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Hattmutter

Vagnsbult

Bricka

Hjulhållare

Tvärprofil med

förborrade hål

18

19

Takplast skruvas fast i

takprofilerna.

Skruvplacering och antal enligt

färdigmonterade sektionar.

Använd skruv med förmonterad

bricka.

Använd gummiklubba för att slå

ned plastprofilerna enl figur nedan.

Fäst i fram och bakkant först

jobba sedan in mot centrum.

För att montera hjulhållare på mellanliggande stolpe, borra två

genomgående hål Ø10 i stolpen och använd vagnsbult M8x120.

Montering Ymer

Låsmutter

Bricka

Vagnsbult

Stolpe

Hjulhållare

Cykelskydd Ymer

Montera och centrera den vertikala tvärprofilen

(L-890mm). Fäst den övre tvärprofilen något högre upp

för att underlätta montage av skivmaterial.

20 21

Montera glasningslisten i tvärprofiler och stolpar där

skivmaterial ska sitta, se figur ovan.

A

A

Glasningslist
UTSIDA

INSIDA

A - A

18 Om förstärkningsplåt se bilaga .

Glasningslist 1mm
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24 alt 1
Popnit

Exempel:

bakre stolpe

vänster

(2 st popnit)

Popnit
Exempel:

främre stolpe

vänster/höger

(3 st popnit)

24 alt 2
Skruv

Exempel:

bakre stolpe

vänster

(2 st skruv)

Skruv

Exempel:

främre stolpe

vänster/höger

(3 st skruv)

Montering Ymer

Cykelskydd Ymer

22

23

Lyft i glasen. För först in glaset i ena stolpen (1), passa sedan in den i undre tvärprofilen (2) och justera sedan

det så det sitter centrerat (3).

1

2

3

A - A

När glasen är rätt injusterat förs den övre tvärprofilen ned och skruvarna i clipsen dras åt. Därefter pressas killisten

fast runt om skivmaterialet som snitt A-A visar. Montera de återstående glasen enligt samma tillvägagångssätt. För

att underlätta montage kan såpvatten användas.

A

3

2

1

Glasningslist 1mm
Killist 6mm

UTSIDA INSIDA

A

Använd popnit (4,8x30) för att fästa stolpe och hanprofiler i

insticksröret på minst två sidor av stolpen. Borra hål (Ø5)

enligt bild ovan.

Använd självgängande skruv för att fästa stolpe och

hanprofiler i insticksröret på minst två sidor av stolpen.

Förborra hål (Ø4) enligt bild ovan.
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Cykelskydd Ymer

25

Montering Ymer

Montera ihop klothalvorna i det nedre hålet under skruven. Klothalvorna kan behöva justeras för taklutning.
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