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instrukcja montażu
maszt flagowy

rękawice 
(typu „wampirki”)

okulary ochronne

poziomica

wiertnica

śrubokręt

wkrętarka

klucz płasko-oczkowy 
(8 mm), ew. kombinerki 

waga:

liczba osób:

KROK 1: 
Przygotuj narzędzia

18 Kg

ManyPole 7 doskonale sprawdza się jako maszt flagowy (wersja standard) na posesjach 
prywatnych lub przy siedzibie firmy. ekspozycja flagi uzależniona jest od podmuchu wiatru. 

W zestawie z słupem otrzymujesz niezbędne 
akcesoria (knaga zaciskowa, linka, zawiesie 
blachowkręty, śruby z nakrętkami).

Pamiętaj! do montażu akcesoriów masztu flagowego 
używaj certyfikowanych narzędzi renomowanych firm.



ETAP I 

Przygotowanie 
słupa

ETAP II

montaż 
akcesoriów

ETAP III

montaż podstawy 
masztu

Ostrożnie! Z uwagi na ostre krawędzie słupa i elementy osprzętu stosuj rękawice ochronne. Pamiętaj, że produkt wykonany jest z włókna szklanego, aby uchronić się przed zaprószeniem oczu podczas pracy, stosuj okulary ochronne.

KROK 2: 
rozPocznij montaż 

ułóż słup manyPole7 na dwóch kozłach, 
belkach lub drągach. W ten sposób łatwiej 
będzie ci zachować komfort pracy.

Przy użyciu blachowkrętów 
4,8x38 mm zamontuj knagę 
do słupa.

Przeciągnij linkę przez zawiesie. W połowie długości wykonaj dwie 
pętle do przywiązania flagi u samej góry słupa. Pozostałą część 
linki naciągnij do dołu. Połącz końce linki ze sobą i owiń dookoła 
knagi.

Wyciągnij górną zaślepkę słupa i wykonaj 
dwa otwory o średnicy 5 mm pod 
zawiesie linki (na wys. 5 cm od szczytu, 
po przeciwnej stronie szewka na osi 
słupa).

Przy pomocy dwóch śrub m5x20 
z nakrętkami, przykręć zawiesie 
linki do słupa i wciśnij z powrotem 
zaślepkę.
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4 na wysokości 1,5 m nad gruntem 
(w tej samej osi co zawiesie), 
przyłóż knagę zaciskową  
i wykorzystując otwory, wywierć 
dwie dziury wiertłem 3,5 mm. 

za pomocą wiertnicy wykonaj otwór 
fi 150-160 mm na głębokość 1,2 m.

Wymieszaj energicznie woreczki z masą 
montażową (ok. 20 sekund).

Włóż słup do przygotowanego otworu, 
następnie ustaw go w pionie i wypoziomuj.

Wlej zawartość opakowania 
do otworu i poczekaj, aż masa 
wyrośnie i zastygnie (ok. 6 minut).
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masZ Pytania? skOntaktuj się Z nami:

TEL:      
FAX:   
EMAIL: 

ul. marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska   I  www.manypole7.eu

+48 324 530 314  I  +48 324 560 248
+48 324 554 725
info@manypole7.eu

100%   Polska Produkcja                          

100%   Polskie suroWce


