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Vägbom Vridbom 

Art 14013 (3,2-5,5 meter)

Art 14014 5,2-9,5 meter)

Vi rekommenderar er att köpa markankare eller gjuta ner vägbommen för en stabil konstruktion. 

Börja med att gräva hål i marken för moderstolpe A och låsstolpe D. Dessa hål bör vara cirka 70-

80 cm djupa. Tänk på att hålets djup påverkar höjden av vägbommen då den är färdigmonterad. 

Grinddel B ska kunna svängas fritt fram och tillbaka då den hänger på moderstolpe A. Avstånd 

mellan grävda hål anpassas till den längd som grinden ska ha i monterat läge.

Vid gjutning: De medföljande gjutpinnarna E sätts i de förborrade hålen. 

Gjut fast moderstolpe A i det grävda hålet eller i en gjutform (finns som tillval).

Vid användning av markankare: Gjutning är ej nödvändig men kan tillämpas om så önskas. 

Häng grinddel B på moderstolpe A. Justera längden på insticksrör C till önskad längd på grinden 

har uppnåtts i förhållande till låsstolpe D. Skruva fast insticksrör C i detta läge.

När grinden är monterad och har önskad längd gjuts låsstolpe D fast (med gjutpinnar insatta i de 

förborrade hålen) i det grävda hålet eller i en gjutform (ingår ej). Höjd på låsstolpe D anpassas så 

att bommen är rak och i vattring.

Vägbom, Vridbom Art.14013  – 3,2 - 5,5 meter

Vägbom, Vridbom Art. 14014 – 5,2 - 9,5 meter

Om den stora grinden ska monteras i fullt utdraget läge och ska öppnas och stängas ofta bör den 

kompletteras med vårt stödhjul för att underlätta då grinden är tung.

Om grinden inte förses med stödhjul bör en extra låsstolpe, eller något annat stöd, monteras på 

samma sida av vägen som moderstolpe A. Både stödhjul och extra låsstolpe finns som tillbehör.
Grinden bör hållas låst, i såväl stängt som öppet läge, då den är obevakad. Grinden bör endast 

manövreras av behöriga personer

Vid frågor angående montering, kontakta tillverkare: tel. 0370 123 83, www.farthinder.net


