
Zelf een vlaggenmast plaatsen
Volg de volgende stappen om uw vlaggenmast te plaatsen:

1. Fundering

1.1 Gat graven
Graaf een gat van ongeveer een meter diep. Als de grond zacht is dan dient u de diameter van het gat te vergroten.

1.2 Vullen met snelbeton
Vul het gat met goede kwaliteit snelbeton. Laat de bovenkant aflopen naar alle kanten zodat er geen water blijft staan 
op het beton.

1.3 Montage groundunit
Laat het scharnierplaatje (B) in de afbeelding hieronder over de draadeinden (A) zakken nadat de platte moeren (C) op de 
draadeinden zijn aangebracht op 80 mm (belangrijk!) vanaf de top. Daarna de scharnierplaat vastdraaien met de platte moeren (C). 
Als de groundunit geassembleerd is, en de poer gevuld met beton: groundunit inbrengen onder voorzichtig heen en weer bewegen 
zodat de groeven van de draadeinden zich vullen met beton. De scharnierplaat dient net boven de bovenlaag van beton 
gepositioneerd te worden. Zorg dat het kantelpunt in een richting gaat die het onbelemmerd kantelen van de mast mogelijk maakt.

2. Mastknop en hijslijn

2.1 Uitwendige lijnen
Druk de mastknop (B) op het verbindingsstuk (C) totdat u een duidelijke klik hoort. Als het verbindingsstuk (C) nog niet is 
voorgemonteerd, bevestig deze dan over de top van de mast en schroef deze vast met de meegeleverde schroeven (D). Als er nog 
braam aan de schroeven zitten dan dient dit te worden verwijderd. Voer het hijskoord (A) door de mastknop (B). Bevestig de clips 
(E) aan de uiteinden van het koord. Bij de ISS masten slechts één clip bevestigen.

2.2 Inwendige lijnen
Bij de ISS masten (met inwendige hijslijnen) dient u het contragewicht met de meegeleverde ringen om de mast te leggen en 
vervolgens dient de clip (E) en de stopbal (H) te worden bevestigd.

Wanneer u een hijslijn met lierbediening heeft (ISS Exclusief) dan is het belangrijk om de lier in de juiste draairichting te bewegen. 
Het contragewicht dient te reageren op de lierbewegingen.



3. De vlaggenmast oprichten

3.1 Mast oprichten
Als het beton is uitgehard, dan kan de vlaggenmast worden opgericht. De onderste moeren M20 (F) en de ringen (G) dienen op de 
draadeinden te worden vastgedraaid. Laat 1,2 cm ruimte tussen de moeren (F) en de ringen (C). Laat de ringen onderling waterpas 
staan. Breng de voetplaat van de mast naar het anker en bevestig aan elkaar met de scharnierpen (H).
Duw de mast in een vloeiende  beweging overeind. Plaats de ringen en draai de moeren (J) er op. Stel de mast loodrecht door de 
moeren (F en J) lichtjes te verdraaien. Draai vervolgens de moeren (J) strak vast.

Neem voor vragen of advies contact met ons op via +31 (0) 85 401 4648 of mail naar info@vlaggenmastshop.nl.


