
MONTERINGSANVISNING

- BMV 6



VERKTYG

• Borrmaskin borr 4,1 mm.
• Blocknyckel fast nyckel nr 13.
• Popnittång.
• Hammare.
• Slagborrmaskin 40 mm borr
   vid montering av jordankare.

Monteringsskiss över BMV 6 med täckta gavlar/baksida 
10 platser och uppåt.

1. Gavel
2. Tak
3. Baksida
4. U-Profil (endast mot gavelram)
5. Bottenstag justerbart (plattjärn)
6. Främre stolpe med bricka
7. Bottenstak med brickor
8. Bricka för fäste tak/baksida
9. Bricka för fäste främre stolpe/bottenstag.
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Monteringsskiss över BMV 6 med täckta gavlar/baksida
10 platser och uppåt.

Hörnsarg vindskiva/gavel Vindskiva framkant tak

OBS! Vid montering av dörrar ersätts främre stolpen av en bricka som fästes mellan dörram och tak. Denna bricka har en kraftigare vinkel 
mot brickan som sitter mot baksida/tak.

För säker markförankring rekommenderar vi jordankare med fotplåt eller expanderbult. 



Monteringsskiss över BMV 6  
5 platser.

1. Tak
2. Gavel
3. Baksida
4. U-Profil
5. Bottenstag justerbart
6. Vindstag

VERKTYG

• Borrmaskin borr 4,1 mm.
• Blocknyckel fast nyckel nr 13.
• Popnittång.
• Hammare.
• Slagborrmaskin 40 mm borr
   vid montering av jordankare.
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Monteringsskiss över BMV 6  
5 platser.

OBS! För säker markförankring rekommenderar vi jordankare med fotplåt eller expanderbult. 



Monteringsskiss över BMV 6  utan täckta galvlar/baksida
10 platser och uppåt.

1. Gavel
2. Tak
3. Vindstag ( Endast i gavelfack )
4. U-Profil ( Endast mot gavelram )
5. Bottenstag justerbart ( Plattjärn )
6. Främre stolpe med bricka
7. Bottenstag med brickor
8. Bakre stolpe med bricka
9. Bricka för fäste mellan stolpe/bottenstag

VERKTYG

• Borrmaskin borr 4,1 mm.
• Blocknyckel fast nyckel nr 13.
• Popnittång.
• Hammare.
• Slagborrmaskin 40 mm borr
   vid montering av jordankare.
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OBS! För säker markförankring rekommenderar vi jordankare med fotplåt eller expanderbult. 

Monteringsskiss över BMV 6  utan täckta galvlar/baksida
10 platser och uppåt.



1. Skruvhylsa
2. Sexkantsmutter
3. Planbricka
4. Fästplåt
5. Befästningsrör
6. Rörprofil 30x50 cykelgarage

Arbetsbeskrivning

Befästningsröret med påträdd bricka (3), skruvhylsa (1), 
och sexkantsmutter (2) neddrives i marken med slägga. 
Toppen på röret vidgas och låser härmed skruvhylsan. 
Röret slås ned tills muttern får anslag mot brickan. Vid 
stenbunden mark rekommenderas förborrning med 
mindre bergborrmaskin, borrdiameter ca: 35 mm.

Rörets ankare utlöses med en järnten, (ex rundjärn 18 
mm) som slås ned inuti röret.

Sexkantsmuttern åtdrages tills röret uppdragits
ca: 20 mm.



1. Slagborr, slägga, skiftnyckel och verktygen vi skickat med 
2. Träs på jordankaret innan de slås ner i marken. 
3. Slå ner jordankaret samtidigt som du konar ankaret. 
4. När jordankaret är nere. Slå ut ankaren som bilden visar. 
5. Dra åt. 

Utgivningsdatum 2011-11-04 

MONTERINGSANVISNING JORDANKARE 

Monteringsanvisning av jordankare

1. Slagborr, slägga, skiftnyckel och verktygen vi skickat med.
2. Träs på jordankaret innan de slås ner i marken
3. Slå ner jordankaret samtidigt som du konar ankaret.
4. När jordankaret är nere; slå ut ankaren som bilden visar.
5. Drå åt.

Utgivningsdatum: 2014-04-25
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